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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
s-a intîlnit, luni la amiază, în sala de 
marmură a Casei de cultură din Si
naia cu participanții la lucrările Se
minarului internațional „Studenții și 
securitatea europeană", care s-au des
fășurat la București.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, ministru pentru problemele tine
retului, Nicu Ceaușescu, vicepreședin
te al Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România.

Erau, de asemenea, prezenți Ion 
Catrinescu, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R.. 
Constantin Neagu, primarul orașului 
Sinaia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu vii și îndelungi aplauze la 
sosirea în mijlocul reprezentanților 
tineretului studios. Participanții la 
seminarul internațional, importantă 
reuniune universitară și-au manifes
tat deplina satisfacție de a se intilni 
cu președintele Consiliului de Stat, 
exprimind înalta lor stimă și consi
derație față de politica promovată cu 
consecvență de România socialistă, 
personal de conducătorul ei, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, o lume a păcii, înțelegerii și 
conlucrării fructuoase în care fiecare 
națiune să se poată dezvolta în con
formitate cu năzuințele sale legitime 
pentru atenția deosebită acordată 
tinerei generații și rolului ei în solu
ționarea marilor probleme ale omeni
rii contemporane.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in numele reprezentanților 
studenților din Bulgaria, Cehoslovacia. 
Polonia, Ungaria și U.R.S.S. și ca 
reprezentant al Tineretului Liber 
German, Klaus Sommer, membra al 
C.C. al Tineretului Liber German 
(R.D.G.). a spus : Doresc să vă mul- 

« lumesc in modul cel mai cordial pen
tru posibilitatea oferită de a avea o 
tnlilnire cu dumneavoastră, tovarășa 

secretar general al Partidului Comu
nist Român.

La reuniunea noastră din București 
am avut posibilitatea să discutăm cu 
reprezentanți ai diverselor universități 
probleme care ne preocupă adine, pe 
noi toți. Baza gîndirii și acțiunii 
noastre este faptul că tineretul lumii 
are nevoie de pace pentru un viitor 
fericit. Pentru aceasta este necesară 
o acțiune solidară a tuturor forțelor 
democratice, care luptă pentru pro
gres și pace, împotriva forțelor impe
rialismului, împotriva colonialismului, 
rasismului și fascismului. Pentru epo
ca noastră slut tipice mișcările largi 
de masă, populare. Destinderea, a 
subliniat vorbitorul, a devenit astăzi 
o cauză a popoarelor, a tineretului și 
studenților lumii. Noi dorim o cale 
de cooperare între toate țările.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a spus în încheiere vor
bitorul, că vom fi luptători neobosiți, 
perseVerenți pentru pace. Vă mulțu
mim dumneavoastră, pentru condițiile 
de lucru ce ne-au fost create.

Este, într-adevăr, o marc onoare 
pentru mine, domnule președinte, ca 
delegat al Irlandei la Seminarul stu
dențesc privind securitatea europeană, 
să vă salut cu multă căldură, — a 
spus Adrian Hardiman, președintele 
Colegiului Universității din Dublin.

După ce a arătat însemnătatea se
minarului și a celor constatate în 
România, vorbitorul a încheiat astfel :

Vă mulțumesc încă o dată, domnule 
președinte, pentru că ați făcut posi
bilă această importantă și semnifica
tivă manifestare a prieteniei în țara 
dumneavoastră, precum și pentru fap
tul că nc-ați primit astăzi aici.

Luînd cuvîntul, Daniei Settelen, 
vicepreședintele Consiliului Universi
tății „Claude Bernard" din Lyon, a 
spus : „Vreau să mulțumesc în mod 
deosebit României pentru fericita sa 
inițiativă de a organiza acest seminar 
care a reunit tineri din numeroase 
țări în vederea unui schimb de idei, 
de puncte de vedere, cu privire la 
securitatea europeană. Intilnirea cu 
care nc-ați onorat atestă importanța 
pe care o acordați problemelor tine
retului și ale păcii.

Lucrările reuniunii de la București 
s-au desfășurat in optime condițiuni, 

datorită efortului conștient și deose
bitelor calități umane ale gazdelor 
noastre române. Vă rog să fiți încre
dințați, domnule președinte, că vom 
duce cu noi, in țările noastre, o 
mărturie excelentă despre marea va
loare a poporului român și despre 
primirea călduroasă de care ne-am 
bucurat.

Trăiască pacea, trăiască România !
Vilhjalnur II. Vilhjalnsson, repre

zentant al Uniunii Naționale a stu
denților din Islanda, a spus printre 
altele :

Venim dintr-o țară mică, din Is
landa. Noi am admirat întotdeauna 
politica externă a României care 
ocupă pe bună dreptate o poziție 
unică în lumea de astăzi.

încă o dată vă mulțumesc și îmi 
exprim recunoștința pentru intilnirea 
cu dumneavoastră, domnule pre
ședinte.

Luind cuvîntul in numele delega
ției belgiene, Jean Francois Olivier, 
de la Universitatea din Mons (Belgia), 
a spus : Aș dori să vă mulțumesc 
din inimă, dumneavoastră, domnule 
președinte, poporului român, pentru 
buna organizare a acestui seminar și 
atmosfera de cordialitate care au con
tribuit la eficacitatea remarcabilă a 
reuniunii de la București.

Sint convins că dacă și la nivelul 
popoarelor ar exista același spirit de 
înțelegere reciprocă — care a domi
nat seminarul nostru — problemele 
majore ce confruntă epoca contem
porană — și îndeosebi destinderea — 
s-ar găsi departe pe calea soluționă
rii lor.

în cadrul întilnirii a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea șefului statului român a 
găsit un larg ecou in rîndul celor 
prezenți, a fost urmărită cu mare in
teres și subliniată cu puternice 
aplauze.

Oaspeții și-au luat apoi rămas bun 
cu multă căldură de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-i, încă 
o dată, întreaga lor gratitudine pentru 
primirea acordată, pentru cuvintele 
pline de semnificație și îndemnurile 
însuflețitoare adresate participanților 
la această întîlnire, tineretului și stu
denților de pretutindeni.

ÎN CAMPIONATELE DE BASCHET

ECHIPELE FEMININE 
MAI DINAMICE

DECÎTCELE DE BĂIEȚI
Prima etapă a turului al doilea 

din campionatela republicane de 
baschet a avut o desfășurare cal
mă. Favoritele au învins pe toa
tă linia, excepție făcînd I.C.H.F. 
care a cedat, în Capitală, în fața 
ultimei clasate (pînă la acest meci), 
Voința Timișoara ; toate gazdele 
au obținut victorii, doar I.C.II.F. 
fiind formația care a pierdut pe 
teren propriu; în marea majori
tate a întîlnirilor, cîștigătoarele 
au realizat diferențe apreciabile, 
puține fiind meciurile în care în
vingătoarele au avut un avans mai 
mic de 10 puncte. Chiar și în în
trecerile considerate derbyuri 
(I.E.F.S. — Rapid la fete, Steaua — 
Universitatea Cluj, Universitatea 
Timișoara — I.E.F.S. la băieți), 
victorioasele au dominat net. iz- 
bînda lor nefijnd pusă în nici un 
moment în pericol. Scorurile eta
pei le-au obținut Dinamo la băieți 
(108—77 cu Farul) și Crișul 2ra" 
dea la fete (102—52 cu Voința Tg. 
Mureș), iar cele mai mici diferen-
țe au fost înregistrate în jocurile
masculine Politehnica. București — --------------------------------
C.S.U. Galați (97—95) și Voința 
Timișoara — I.C.H.F. (66-61).

In campionatul masculin, (grupa 
1—6) Universitatea Timișoara s-a 

desprins de principalele 
ei rivale la locul 3, 
I.E.F.S. și Universitatea 
Cluj, dar duminică va 
susține o partidă (cu 
Farul, la Constanța) 
care va hotărî dacă se 
va detașa în mod ca
tegoric sau va reintra 
în „pluton”. în grupa 
7—12, mare aglomerare, 
prima și ultima cla
sată fiind departajate 
doar de două puncte. 
I.C.H.F., cîndva pe lo
cul 4 în divizia A, a in
trat în zona periculoa
să, la fel ca și echipa 
Rapid care rezistă 
datorită pasiunii pen
tru baschet a „vetera
nilor" Cr. Popescu, Tursugian, Pre- 
dulea și Th. Stănescu. Performera 
etapei, Voința Timișoara, se pare 
că este avantajată de formula eta
pelor săptămînale și îi întrevedem 
alte succese în Yneciurile urmă

DISCIPLINA-UN CAPITDL DEFICITAR

Clara Szabo (I.E.F.S.) a pătruns și aruncă la 
coș. Fază din meciul I.E.F.S. — Rapid.

Foto : Dragoș NEAGU
toare. C.S.U. Galați și Politehnica
Cluj, formații tinere, practică un

D. STANCULESCU
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SPORTUL
O incursiune

in problematica 

activității de masă 

și de performanță » 

a studențimii noastre, ’ 

a modului cum este 

răspindit exercițiul 

fizic in rindurile 

tineretului studios

noi Întreceri

In „CUPA TINERETULUI"

AL ECHIPELOR FRUNTAȘE DE HOCHEI

GURA HUMORULUI
Timpul prielnic a permis organi

zarea întrecerilor de schi, săniuțe 
și patinaj în localitate cu partici
parea a aproximativ 600 de tineri. 
Remarcăm aportul primarului ora
șului, Petru Țăranu, care s-a ocu
pat direct, de problemele . amena
jării patinoarului din parcul ora
șului. Dintre cei 400 de amatori ai 
lunecării pe gheață, cei mai buni 
s-au dovedit a fi Lucian Ulianu 
(Șc. gen. 2), Gheorghe Coștug (Șc. 
gen. 1), Sorin Boca (Liceul teore
tic), Silvia Miiller (Șc. gen. nr. 2), 
Lucia Butnaru (Șc. gen. 2) și Va
lentina Mihăilescu (Liceul teoretic). 
(C. FILIPOVICI — coresp.).

BRĂILA
Duminică s-au desfășurat în loca

litate noi întreceri programate în 
cadrul Cupei Tineretului. In sălile 
cluburilor Flacăra I.J.C.M. și Arta 
lemnului au avut loc concursuri de 
tenis de masă la care au luat parte 
cîteva sute de tineri. întrecerile de 
patinaj au fost programate pe pa
tinoarele asociațiilor sportive Uni- 
rea Tricolor și I.J.C.M. La start — 
200 'de participant!. (Nicolae COS- 
TIN — coresp, județean)-

TG, JIU
La drumeția de iarnă organizată 

de Consiliul municipal al pionieri* 
lor și C.J.E.F.S., au participat peste 
250 de elevi, care au ajuns în zona 
„Dealul Tirgului". Ei au fost înso
țiți de profesori, comandanți-in- 
structori și părinți. Aici s-au des
fășurat întrecerile de săniuțe din 
cadrul "Cupei Tineretului, etapa pe 
asociații. Pe primele locuri, Ia fete, 
s-au clasat Elena Pîrvulescu (Șc. 
gen, 4), Georgeta Arșoi (Șc. gen. 11) 
și Adina Mischie (Șc. gen. 8), iar 
la băieți, L. Gilniceanu (Șc. gen. 1), 
R. Popescu (Șc. gen. 8) și I. Motoi 
(Șc. gen. 5). (M. BĂLOI — coresp.).

STREHAXA

Tn lipsa unor condiții adecvate 
.practicării ’sporturilor de iarnă, a- 
matorii participă la interesante con
cursuri de șah și tenis de masă. 
Etapele pe asociație ale Cupei Ti
neretului au reușit să cuprindă 
peste 600 de tineri din școli, între
prinderi și instituții. Pot fi aminti

DUPĂ „CUPA ORAȘULUI PREDEAL*

Mai multă exigență în organizarea 
concursurilor de schi 

pentru juniori și copii
„Cupa orașului Predeal" a fost 

prima competiție din acest sezon re
zervată în exclusivitate juniorilor 
care practică probele alpine. Altfel 
spus, a fost o reuniune a majorității 
celor ce reprezintă schimbul de 
rnîine al schiului nostru alpin (excep- 
tind pe componenții loturilor balca
nice de juniori prezenți la Poiana 
Brașov). Liceul experimental de schi 
Predeal unitățile de juniori și copii 
din Brașov (Brașovia, Steagul roșu, 
A.S.A., Dinamo etc), Sinaia, Bușteni, 
Miercurea Ciuc, Petroșani au avut 
peste 100 de reprezentanți pe traseele 
Cupei de la Predeal. Dar au lipsit 
schiori din alte centre pe care am fi 

te, -pentru bunele rezultate obținute 
la capitolul mobilizării, asociațiile 
sportive Progresul, Tractorul și 
Știința din localitate. (C. BOLOGA 
— coresp.).

PITEȘTI

Sub conducerea directă a asocia
ției sportive (președinte — prof. Ene 
Lucian) și cu sprijinul celorlalți 
factori cu atribuții din comuna 
Oarja, s-au desfășurat întrecerile 
din cadrul etapei I a Cupei Tine
retului. Iată cîștigătorii : sanie — 
Ioana Năstase, Marin Vasile, Lilia
na Iacobescu, Marin Angelescu și 
Vasile Apostol ; tenis de masă : Ni- 
culina Pîrșă, Benone Ene și George 
Popescu. în afara acestor întreceri 
au mai fost organizate un concurs 
de șah cu 325 de participanți și o 
drumeție cu 220 de amatori. (Ilie 
FEȚEANU — coresp. județean).

INTR-O ZI DE IARNĂ, PRINTRE 
FOTBALIȘTII DE LA STEAUA...

Coman și Haidu conduc „plutonul" fotbaliștilor de la Steaua Foto : S. BAKCSY

dorit să-i vedem in această compe
tiție : Vatra Dornei, Baia Mare, Re
șița, Piatra Neamț. Au fost absențe 
(indiferent de motivații) regretabile.

Așa cum aminteam și în relatarea 
de la fața locului,, slalomul special 
de simbătă nu a fost revelatoriu, date 
fiind condițiile puțin dificile ale par
cursului, amenajat, din cauze obiec
tive, pe un traseu lipsit de înclinația 
necesară. Totuși, faptul a scos în 
evidență o atitudine a concurenților

Radu TIMOFTE
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ECHIPELE ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET

Jucătorii militari pregătesc
recuperarea celor II puncte

Sâptămîna aceasta se vor dispu
ta meciurile retur, ale primei etape 
din sferturile de finală ale cupe
lor europene. Echipele, românești 
vor juca la București (Steaua — 
Spartak Brno, în Cupa cupelor la 
băieți) și la Budapesta (Politehni
ca — M.T.K. în C.C.E. la fete). în 
plus, va mai evolua formația fe- 
mijlină I.E.F.S., care va întîlni,. în 
sala Floreasca, pe Ilapoel Tel Aviv, 
în 8-imile de finală ale Cupei 
cupelor. în mod normal, succesele 
realizate în primele partide le asi
gură studentelor de Ia Politehnica 
și I.E.F.S. victoria în dublul meci. 
Pentru Steaua, în schimb, misiu
nea este mult mai dificilă, deoa
rece are de recuperat un handicap 
de 11 puncte în fața redutabilei 
echipe cehoslovace Spârtak Brno 
(85—96).

în acest scop, elevii prof. Vasile 
Popescu nu și-au îngăduit nici o 
zi de răgaz. înapoiați joi de la 
Brno, ei au efectuat vineri și sîm-

... Era o zi spre sfirșitui sâptă- 
mînii trecute, vineri. Albul zăpezii 
proaspete, căzute în orele dimine
ții peste coroanele desfrunzite ale 
pomilor, peste case, peste... tot, 
conferea Brașovului, pitoreasca a- 
șezare de la poalele Tîmpei, o li
niște aparte, mult invidiată de cel 
ce descinde din Capitală.

Și mai liniștit este, însă perife
ricul loc din cartierul Bartolomeu, 
acolo unde, nu demult, edilii orașului 
au construit impunătorul stadion 
cu 30 000 de locuri și căruia i s-a 
zis, fără fantezie, „Municipal".

Liniștit acest mic „colț de lume" 
numai pînă cînd își fac apariția 
fotbaliștii Stelei, aflați la Brașov, 
cu efectivul complet, inclusiv por
tarul Iordache, căruia medicii i-au 
recomandat un program special.

Coboară din autobuz pentru an
trenamentul cu caracter tehnico- 
tactic (dar, pe nesimțite, datorită 
numeroaselor repetări se lucrează 
și pentru factorul fizic) 24 de ju
cători, fiind incluși în lot și cîțiva 
fotbaliști de la „tineret-rezerve".

Să vi-j prezentăm • în ordinea 
posturilor : Haidu, Coman și Ior
dache — portari ; Sătmăreanu, Sma-

bătă antrenamente în scopul îm
bunătățirii preciziei aruncărilor la 
coș și repetării temelor tactice ce 
vor fi folosite miercuri. Dumini
că, ei au jucat cu Universitatea 
Cluj, în cadrul diviziei A, iar luni 
au vizionat filmul întrecerii de la 
Brno și au participat la o lecție de , 
pregătire a presingului, contraata
cului și, opririj contraatacului. îm
bucurător, faptul, ca Tarău a re
intrat, destul de promițător la
capitolul aruncărilor la coș. în 
schimb, s-a accidentat Oczelak și 
controlul medical de astăzi va de
cide dacă va fi sau nu utilizat în 
intilnirea de miercuri seară.

Programul complet al jocurilor 
echipelor românești este următo
rul : MIERCURI, SALA FLOREAS
CA, ORA 17,45 : I.E.F.S. — Hapoel 
Tel Aviv (Cupa cupelor), ORA 
19,15 : Steaua — Spartak Brno 
(Cupa cupelor) ; JOI, LA BUDA
PESTA : Politehnica — M.T.K.

randache, Ciugarin, Sameș, N. Io- 
nescu, Iovăncscu, Dumitrescu, Cris- 
tache — fundași ; Dumitru, Dumi- 
triu IV, Ion Ion, Stoica — mijlo
cași ; Pantea, Iordănescu, Năstase, 
Răducanu, Tătaru, Agud, Sabados, 
Amarandci și Aelenei — înaintași.

Da este aici și tînărul Aelenei, 
pentru care Constantin (dirijînd 
ședința de pregătire în absența lui 
C. Țească, aflat, în Turcia, pentru 
contractarea unui turneu) are un 
ochi mai atent. „Știți cit a pătimit 
el, cu fractura lui. Terenul e greu, 
tare, cu o crustă de gheață, și 
orice mișcare necontrolată îl poate 
trimite iarăși pe tușă. Și așa a 
stat departe de fotbal aproape 9 
luni" ne reamintește antrenorul.

Totuși, cînd începe jocul la două 
portițe, Aelenei nu se poate ab
ține și se lansează într-un dri- 
bling-slalom care stîmește admi
rația coechipierilor. „Asta și in 
ghips te driblează" — este de pă
rere Tătaru, cuprins, la „miuța" 
de azi, în echipa adversă...

Gheorghe NICOLAESCU 

(Continuare in pag a 3-a)

• Derbyurile Dinamo —
Steaua au fost umbrite de

numeroase atitudini
nesportive

Primul meci dintre Du
nărea și Sport Club s-a 
disputat la Galați, pe 
o ninsoare abunden
tă. In fotografie : Ior
dan (D) și Oswath 
(S. C.), in plină cursă 
de urmărire a pucului

Foto ; D. ALDEA
Cu jocurile de simbătă și du

minică, returul Diviziei naționale 
da hochei s-a încheiat în seria A, 
urmînd ca, acum, între 19 și 26 
ianuarie, să aibă loc ultimul act 
al competiției — turneul final — 
care va stabili campioana.

Partidele etapei a VI-a nu au 
produs nici o modificare în cla
sament, Steaua continuă să se 
afle in frunte, cu 20 de puncte 
(pe care le vor acumula, proba
bil, ți dinamoviștii, după restanța 
de astăzi cu Dunărea), deținînd 
un golaveraj superior in întîlnirile 
directe eu principala sa rivală la 
supremație, Dinamo (12—-9. cite 
o victorie fiecare Si două'' meciuri 
egale). Iată, de altfel, clasamentul, 
a cărui ordine nu se poate schim-

în vederea „internaționalelor" de tenis de masă ale României

Echipele R.P. Chineze 
au sosit, ieri, la Ploiești

Primii oaspeți ai campionatelor in
ternaționale de tenis de masă sie 
României (care vor fi găzduite la 
Ploiești, între 20 și 22 ianuarie) au și 
sosit în țara noastră. Intr-adevăr, ieri 
la amiază au venit, pe calea aerului, 
reprezentativele R.P. Chineze. Lotu
rile sint alcătuite din Liu Shu-fa, 
conducătorul delegației și vicepre
ședinte al Comitetului revoluționar al 
Consiliului provincial Hunan de edu
cație fizică și sport, Sun Mei-in, șefă 
adjunctă a delegației, profesoară la 
Institutul de educație fizică și sport 
din Pekin, Hu Pin-chuan, antrenor, 
Lian Yiu-len, antrenor, jucătorii Li 
Ten-yan, Liao Fu-min, Hsu Chin- 
îhin, Jen Kou-cian și jucătoarele 
Sui Chien-yin. Yen Kue-li, Shen 
Shiao-hun și Liu Shi-sue.

Sportivii chinezi au fost intimpi- 
nați pe aeroportul internațional Oto- 
peni de Ella Constantinescu, membra 
al Biroului executiv al C.N.E.F.S., de 
reprezentanți ai Federației noastre 
de tenis de masă, de numeroși spor
tivi români.

Au fost, de asemenea, de fată re
prezentanți ai ambasadei Republicii 
Populare Chineze la București.

Imediat după sosire, tov. Liu Shu- 
fa, conducătorul echipelor oaspe, 
ne-a făcut următoarea declarație :

„Sîntem foarte bucuroși că putem 
răspunde invitației Federației române 
de tenis de masă de a face o vizită 
în frumoasa dv. țară și să participăm 
totodată la campionatele internațio
nale de la Ploiești. Dorini să folosim 
această vizită și in scopul efectuării 
unui fructuos schimb de experiență 
cu sportivii și antrenorii români în 
vederea ridicării nivelului cunoștințe
lor tehnice. Echipele noastre sint for
mate din multe elemente tinere care

ba, indiferent de rezultatul de la
Galați ;
1. Steaua 12 9 2 1 59—24 20
Z. Dinamo 11 8 2 1 32—28 18
3. Sport Club 12 3 0 9 45—84 6
4. Dunărea 11 1 0 10 23—00 Z

Desigur, în centrul atenției au 
stat meciurile de la București, 
intre cele două fruntașe incontes
tabile ale hocheiului românesc, 
DINAMO — campioana țării — și 
STEAUA — deținătoarea Cupei. 
Interesul față de confruntarea lor 
a fost foarte mare, tribunele pa
tinoarului artificial acoperit „23 
August" au adăpostit, în două 
seri, peste 6 000 de spectatori, deși 
a existat concurența televiziunii.

După cum s-a consemnat în cro
nici meciurile au fost cu totul 
deosebite din punct de vedere teh-

vnr învăța, fără îndoială, cu deose
bită sirguință de Ia prietenii români. 
Vă mulțumim pentru primirea căldu
roasă, extrem de ospitalieră. In tim
pul șederii la dv. ne vom strădui să 
contribuim și noi la reușita marii 
competiții pe care o organizați. Urăm 
din toată inima suces acestei ediții 
a campionatelor internaționale de te
nis de masă ale României".

De la aeroportul Otopeni, repre
zentativele R.P. Chineze s-au îmbar
cat intr-un autocar, plecind la Plo
iești. Cu începere de azi, oaspeții se 
vor antrena în sala Victoria, în com
pania sportivilor noștri. 

(Continuare in pag. a 3-a)

Ea sosirea pe aeroportul Otopeni foto : P. ROMQȘAN

nlc. Simbătă, am urmărit un joc 
slab, confuz, fără acțiuni înche
gate, cu nenumărate pase greșite, 
în care singurul clement pregnant 
a fost încleștarea oarbă, angaja
mentul fizic total, căruia — spro 
sfîrșlt — nu i-a mal putut face 
față nici una din formații. Pro
babil că a fost unul dintre cele 
mal urlte Jocuri Intre Dinamo șl 
Steaua.

A doua zi, nemulțumite șl ele 
de evoluție, cele două echipa au 
oferit o partidă Interesantă, pre* 
sărată cu numeroasa acțiuni fru* 
moașe, cu combinații bine gindita 
ți executate cu acurateța, încheiate 
prin șuturi care au scos în evi
dență buna formă a portarilor și. 
mai cu scamă, reflexele și inspi
rația lui Netedu.

Rezultatele de egalitate (1—1 și 
3—3) au oglindit echilibrul de 
forțe și valoarea foarte apropiată 
a acestor formații, în duelurile că
rora hotărăște, de obicei puterea 
mai mare de mobilizare sau vreo 
șiretenie tactică nedescoperită la 
timp.

Diferite — cum spuneam — din 
punct de vedere tehnic, ambele 
jocuri au avut, din păcate, o tris
tă trăsătură comună privind 
COMPORTAREA DISCIPLINARĂ 
A JUCĂTORILOR.

Ca niciodată, aproape, intilni- 
rile de simbătă și duminică dintre 
Dinamo și Steaua au abundat in 
iregularități, durități și faulturi, 
s-au soldat cu rănirea cîtorva ju
cători (Gh. Florian, Popa, Sarosi). 
La mantinelă, în timpul blocării 
pucului, la aglomerările de jucă
tori, s-au schimbat pumni, lovituri 
scurte cu cotul sau cu minerul cro-

Valeriu CHIOSE



Pag. 3 2-â Sportul Nr. 7653

In concursul atletic

„Cupa Unirii"

sportului.

Cu ocazia semicentenarului clubului Rapid București, cei mai harnici și 
merituoși antrenori și sportivi au fost distinși cu titlurile dc antrenor emerit, 
maestru și maestru emerit al ' ’

EUGENIA
JUNIORII

Din multiplele probleme care confruntă sportul nostru universitar am ales, 
pentru rubrica de astăzi, cîteva la ordinea zilei.

Am socotit interesantă, astfel, o investigație în baschetul studen
țesc, pornind de la realitatea că, la această oră, degetele unei singure mîini 
sînt prea multe pentru a număra jucătorii pe care echipele universitare îi dau 
loturilor naționale, că valoarea acestor formații se află într-un pronunțat reflux, 
că pozițiile fruntașe, deținute altădată, sînt abandonate cu o senină 
resemnare.

După cum, pornind pe urmele unor critici mai vechi, am încercat să vedem

ce s-a făcut pentru relansarea sportului de masă, într-un centru de forța și 
tradiția Timișoarei.

De la 7 ianuarie, studențimea se află din nou în sălile de cursuri și amfi
teatre, in laboratoare și locurile de practică, pe terenurile de sport. Este Nece
sară, deci, o grijă sporită pentru drămuirea timpului, pentru împletirea tuturor 
acestor activități.

In lumina Hotâririi Plenarei C.C. al P.C.R., de Ia apariția căreia se va 
împlini in curind un an, universității ii revin sarcini importante in continua dez
voltare a educației fizice

C. ANTAL Șl M.ZARĂ REBAC (volei)

BASCHETUL STUDE^ESC TREBUIE SĂ ASPIRE

Baschetul este unul din sporturile 
cele mai răspindite în lumea uni
versitarilor. Tineretul studios îl în
drăgește și-l practică, fie ca agre
ment sau disciplină complimentară, 
fie la nivelul pretențios al marii per
formanțe. Statisticile atestă că in lu
me există cîteva milioane de jucă
tori de baschet, iar mai mult .de trei 
sferturi dintre ei sînt oamenii amfi- 
tcatrelor și ai sălilor de cursuri. în 
echipele naționale ale S.U.A., U.R.S.S., 
Iugoslaviei și ale altor țări, unde a- 
cest joc! se află la cote valorice din
tre cele, mai ridicate, figurează nu
meroși studenți. Adesea, in covirși- 
toare majoritate.

Toi acest context ne îndeamnă, 
în mod firesc, la întrebarea : „CARE 
ESTE SITUAȚIA IN ȚARA NOAS
TRĂ ; CE LOC OCUPA BASCHE
TUL UNIVERSITAR ÎN SFERA 
PERFORMANȚEI SPORTIVE ROMA
NEȘTI ?“

La prima vedere, s-ar părea că lu
crurile nu stau tocmai rău. Există 
destul de multe echipe, 
centre 
și Galați sînt reprezentate 
divizie (Intr-un trecut nu 
depărtat, in această categorie au e- 
voluat și formații, studențești din 
Brașov, Iași, Tg. Mureș și alte orașe).

Dar, nivelul tehnic la care se află 
ele, valoarea lor, capacitatea de a 
face față exigențelor unui campionat 
național -și întrecerilor internaționale 
sînt — din păcate — destul de re
duse.

Cu cRiva •ani- în urmă, Universita
tea .Cluj, Politehnica București și U- 
niversitatea Timișoara se aflau în pri
mul pluton valoric, oricare dintre ele 
putea interveni în lupta pentru sta
bilirea campioanei. Astăzi, nici o for
mație studențească nu mai aspiră la 
vîrful piramidei, mulțumindu-se cu 
puțin sau chiar foarte puțin, accep- 
tind. zonele călduțe ale mediocrității. 
Se creează impresia că simpla pre-

Există 
iar patru 

București, Cluj, Timișoara 
în prima 
prea în-

zență în prima divizie este asimilată 
unei... mari performanțe.

Un tînăr se află pe băncile facul
tății la virata de 18—24 de ani, deci, 
o bună parte din perioada cca mai 
propice pentru acumulări și randa
ment maxim. Și totuși, 
oră, jucătorii valoroși, de 
se pot număra pe degete 
noastre universitare !

Cum spuneam, pretențiile fată de 
sine însuși sînt mult mai mici. „U“ 
Cluj nu mai rîvnește, ca altădată, la 
primul loc, formațiile similare din Ti
mișoara și București acceptă un ano
nimat „onorabil", iar Politehnica Cluj 
și C.S.U. Galati, luptă din greu, dar 
— probabil — fără succes, pentru a 
supraviețui în divizie.

Doar I.E.F.S. încearcă să țină piept 
fruntașelor noastre incontestabile, 
Steaua și Dinamo. Aici, însă, este mai 
degrabă vorba de ambiția antrenoru
lui Mihai Nedef, care a reușit să im
prime elevilor săi un regim de viată 
șl de pregătire mai apropiat cerințe
lor baschetului modern. Ne aflăm — 

- așadar — în fața unui caz de ex
cepție și nu a unui fenomen tipic.

Și, cum cu o floare nu se face 
primăvară, concluziile se desprind de 
la sine.

încercînd să elucidăm eiteva din 
cauzele care au dus la această 
de lucruri, ne-am oprit la :

Ia această 
mare clasă, 
în echipele

stare

COMPONENȚA LOTURILOR, 
este vorba de echipe studențești, 
statăm că în multe loturi numărul 
studenților este destul de redus. Gro-; 
sul îl constituie foștii absolvenți, 
care domină — de pildă — la „U“ 
Cluj și Politehnica București. în a- 
semenea condiții, nici nu-i do mirare 
că la aceste formații media de, vîrstă 
nu este deloc „universitară", ci se 
apropie mai repede de anii unor 
„studenți... eterni" de pe vremuri. Și 
mai grav este, însă, faptul că în 
rindurile lor se află jucători plafo-

Deși 
con

ODIHNĂ ACTIVĂ...
în vacanța de iarnă, mii de stu

denți și studente au petrecut o mi
nunată perioadă de odihnă activă 
în taberele de schi organizate de 
U.A.S.C.R. în stațiunile montane, la 
cabane, timp de 10 zile sporturile 
de iarnă s-au aflat la ordinea zilei. 
Schiurile au fost la loc de cinste, 
dar a avut căutare și arhaica să
niuță, mai ales în rindurile fetelor...

O asemenea- -tabără . de schi a 
avut loa-șLla cabana Poiana Izvoa
relor. Aici, 60 de studente și stu
denți d»^a-A.SvE. -di» București aii 
luat pr«n®le-deetii la alunecare pe 
zăpadă, sub îndrumarea atentă a 
cadrelor didactice de la catedra de 
educație fizică și sport. Zilnic, pîr- 
tiile din jurul cabanei au fost foar
te animate. Coborîrile rapide, că
zăturile... spectaculoase, întrecerile 
organizate „ad hoc" au constituit 
deliciul zilelor de tabără. La buna

desfășurare a tuturor acțiunilor, la 
crearea unei ambianțe de neuitat, 
a contribuit din plin și cabanierul 
Gheorghe Stănilă, om al muntelui 
de peste trei decenii. Grija deose
bită pentru fiecare oaspete a făcut 
din el un adevărat părinte al tu
turor, iar la despărțire fiecare stu
dent i-a mulțumit pentru modul 
în care a fost tratat în această va-

'ȚăteSSn Tftbheiat cu concursul 
de schi. Rezultatele interesează mai 
puțin. Important a fost că toată 
lumea a participat, că exercițiul 
fizic și mișcarea au fost la ordinea 
zilei, că voia bună și voioșia au 
repurtat cea mai frumoasă victorie.

La coborîrea de pe munte, fieca
re participant la tabără își mani
festa regretul că perioada a fost 
prea scurtă. Dar vacanțe vor mai 
fi...

ORGANIZARE I
(difuzat) 
tineretu- 
întrece- 

din eta-

Dacă ar fi să dăm 
crezare literei regu
lamentului 
al „Cupei 
lui", atunci 
rile de șah
pa pe ani și facultăți 
trebuiau să fi fost 
încheiate la 2 de
cembrie (cu o săptă- 
mînă... înaintea des
chiderii oficiale a 
competiției)., iar a- 
cum arma să se a- 
propie de sfîrșit eta
pa pe institute, pro
gramată pînă la 27 
ianuarie.

în realitate, însă, 
după cum ne-a rele
vat un sondaj-fulger, 
aproape nicăieri în
trecerile pe tabla cu 
patrate albe și negre 
n-au început într-un 
mod Organizat Și se
rios.

Nu vom discuta 
aici rațiunea și uti
litatea practică a 
introducerii acestui 
joc, deosebit de 
popular printre ti
neri, doar la catego
ria „studenți". Ori
cum, ar fi tardiv 
pentru actuala ediție 
a „Cupei". Realitatea 
a confirmat punctul 
nostru de vedere, 
mai de mult expus, 
cum că șahul trebuie 
neapărat inclus în 
întrecerile elevilor.

Dar. de vreme ce 
această disciplină fi
gurează în program, 
competiția trebuie 
dusă la bun sfîrșit. 
Întîrzierea mare de 
timp poate fi recu
perată, dacă comisii
le de organizare vor 
acționa energic, vor

lă 
con-

că eta- 
univer-

trece de îndată 
desfășurarea 
cursurilor.

Reamintim 
pa pe centre
sitare trebuie să se 
încheie pînă lă 17 
februarie, deoarece, 
la 21 februarie va 
începe finala pe țară 
la ■ Craiova.

Nutrim 
că pretutindeni 
va acționa cu 
gență și spirit de 
răspundere, se 
veghea ca nu cumva 
întrecerea să fie îne
cată de formalism, 
să se transforme 
într-un simulacru.

Decît așa, este mai 
corect și mai cinstit 
să se recunoască... 
partida pierdută ! (V. 
CH.).

speranța 
se 

exi-

va

„CUPA TINERETULUI" LA

• Echipe slnt, dar cu

ce perspective? • Tinerii

rezervelor • Prea

și sportului din patria noastră.

mulți... absolvenți In lotu

rile din prima divizie • Nu

peste tot se muncește

cu spirit de răspundere

*' mi

Horia Demian, de mulți ani omul de bază și 
mereu tînărul echipier al lui „U“ Cluj..,

din glo-nați, depășiți care, trăind 
ria unor ani de mult irecuți, barează 
calea de afirmare tinerilor cu reale 
perspective, condamnați să se anchi
lozeze pe banca rezervelor, să aș
tepte... cele cinci greșeli personale ale 
„maeștrilor", spre a juca către sfîrși- 
tul meciului cîteva minute.

ehipelor școlare și de juniori, „pu- 
nind ochii" pe tinerii dotați, cu ga
barit corespunzător, ce intenționează 
să urmeze cursurile universitare. 
Pregătirea lor pentru concursul de 
admitere ar trebui privită cu mai 
multă atenție și atunci alta va fi 
posibilitatea formațiilor studențești de 
a se alimenta cu cadre.

PREGĂTIREA ECHIPELOR. Con
ducerile tehnice ale formațiilor de 
care ne ocupăm, sînt asigurate, cu 
excepția Universității din Timișoara, 
de oameni de specialitate. Dar, in
tensitatea antrenamentelor, ritmul de 
lucru și chiar conștiinciozitatea an
trenorilor Iasă, în multe cazuri, dc 
dorit. Conducerile secțiilor, catedrele 

. de educație „fizică și spprt au obli
gația de a veghea la buna desfășu
rare a procesului de instruire.

SELECȚIA JUCĂTORILOR. în ma
joritatea centrelor se pleacă de la 
principiul : cine intră în facultate e 
binevenit în echipă, dacă a mai ju
cat baschet. Trebuie recunoscut că 
este prea puțin, față de pretențiile 
ce le avem de Ia baschetul universi
tar. Catedrele de specialitate, prin 
cadrele didactice de care dispun ar 
putea face investigații in rindul e-

' _

DISCIPLINA. Iată o latură impor
tantă, neglijată, însă, în multe cazuri. 
Datoria antrenorilor, a birourilor de 
secție și a celorlalți tactorl de răs
pundere este de a curma din fașă orice 
act ce ar păta onoarea unui sportiv 
universitar. Aceasta se impune cu 
atit mai mult cu cit majoritatea' bas- 
chetbaliștilor ce se întrec pe terenul 
de sport sînt viitori pedagogi.

★
Am trecut in revistă doar cîteva 

probleme din baschetul studențesc 
masculin. Ele sînt, în realitate, mai 
multe, dar avem convingerea că fac
torii răspunzători vor lua toate mă
surile ce se impun ca sportul uni
versitar să atingă cote valorice cit 
mai înalte așa cum recomandă Hotă- 
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului.

Sîmbătă și duminică au avut loc 
în sala „23 August" din Capitală, 
în organizarea comisiei municipale 
de atletism, întrecerile primei etape 
a concursului dotat cu „Cupa Uni
rii", prima competiție atletică a 
anului. S-au desfășurat probe re
zervate juniorilor de categoria I și 
a IlI-a și copiilor de categoria I. 
Participarea a fost în general bo
gată, cu unele excepții — la sări
tura în înălțime — fetițe s-au pre
zentat doar două concurente, iăr lă 
săritura cu prăjina a copiilor un 
singur concurent. Iată cîteva din 
rezultatele înregistrate: JUNIORI 
I, BĂIEȚI : 60 m: Gh. Poparad 
(S.S.A.) 7,2, D. Ionescu (Lie. 35) 7,2, 
N. Zavară (S.S.A.) 7,2 ; 60 mg: E. 
Alexe (S.S.A.) 8,7, E. Sebe (S.S.A.) 
8,8 : înălțime : M. Zară (S.S.A.) 2,05 
m (în afara concursului, orădeanul 
C. Antal a obținut același rezultat); 
lungime: C. NecioV (Lie. 35) 6,49 
m ; trîplusalt : P. Ionescu (S.S.A.) 
13,17 m ; prăjină : M. Gîrieanu (Lie. 
35) 3,70 m ; greutate : C. Preda 
(Lie. 35) 14,44 m ; FETE : 60 m: 
Silvia Marin (S.S.A.) 8,2, Tatiana
Bursuc (C.S.S.) 8,2, Alice Sandu 
(S.S.A.) 8,2 ; înălțime : Nlculina Ilie 
(S.S.A.) 1,60 m, Mariana LupȘă 
(Progresul) 1,55 m ; lungime : Alice 
Sandu 5,33 m, Elena Ivan (C.S.S.)
5.31 m, Elena Lutea (Viitorul) 5,26 
m ; JUNIORI III, BATEȚI: 50 m : 
G. Costea (Rapid) 6,5 (In serie 6,4), 
G. Dumitru (S.S.A.) 6,5, I. Mantoihă 
(Progresul) 6,5 ; 50 mg : M. Bogdan 
(S.S.A.) 7,4 ; înălțime : A. Dobrescu 
(Școala generală 190) 1.70 m ; lun
gime : M. Mocanu (S.S.A.) 5,75 m ; 
greutate : C. Marin (Progresul 12,70 
m ; prăjină : M. Toma (S.S.A.) 2,90 
m ; FETE : 50 m : Otilia Somănes- 
cu (Steaua) 7,2, Magda Codescu (Vi
itorul) 7,3, Georgeta Tudor (C.S.S,) 
7,3; 50 mg: Mihaela Drăgan (S.S.A.) 
8,7 ; înălțime: Elena Marinescu 
(Steaua) 1,55 m ; lungime : Valeria 
Ionescu (C.S.S.) 4,86 m ; COPII, BĂ
IEȚI : 50 m : V. Enescu (Progresul) 
7,0, C. Dragu (S.S.A.) 7,0 ; lungime : 
V. Enescu 5,11 m ; înălțime : FI. 
Pop (Cutezătorii) 1,40 m ; prăjină : 
F. Filipsscu (C.S.S.) 2,30 m ; FETE : 
50 m : Aurelia Enache (S.S.A.) 7,4, 
lungime : Mihaela Profir (C.S.S.)
4.32 m. (VI, M.).

2,05 m LA ÎNĂLȚIME

REZULTATE BUNE PENTRU

LA POLITEHNICA TIMIȘOARA

CRITICA
în toamna lui 1972, ziarul nos

tru a publicat cîteva materiale de 
analiză a activității sportive de 
masă și performanță desfășurată în 
centre universitare cu o veche tra
diție. Printre cele - destul de aspru 
dar, socotim noi, pe drept criticate 
s-ă numărat și Clubul sportiv Po
litehnica din Timișoara. A trecut 
mai bine de un an de la apariția 
acelor rînduri care — așa cum am 
aflat mai tîrziu — au produs mul
tă amărăciune . conducătorilor clu
bului sportiv de pe malul Begăi. 
Cei vizați au primit însă critica 
drept un ajutor în muncă, au înțe
les că ceea ce s-a scris despre une
le aspecte ale muncii lor a fost 
din dorința de a contribui Ia eli
minarea neajunsurilor, pentru ca 
sportul studențesc timișorean să a- 
tîngă acele valori la care îi dau 
dreptul tradiția și condițiile.

O recentă vizită la Timișoara, 
pe... urinele criticilor noastre, ne-a 
relevat faptul îmbucurător că lu
crurile s-au îndreptat în mare mă
sură. într-o discuție cu prof. univ. 
dr. C. I. Bucur, șeful catedrei de 
specialitate la Politehnică, am aflat 
ce anume s„-a 
creț, de atunci.

Iată, succint, 
pările catedrei,
activitatea sportivă a studenților și

făcut. în mod con-

cîteva din preocn- 
menite să relanseze

A AJUTAT
studentelor marelui institut timișo
rean. x

în semestrul I al anului univer
sitar 1973—1974 au avut Ioc, sau 
sînt în curs de desfășurare, între
ceri de regularitate la 11 ramuri 
sportive atletism, baschet, ciclism, 
fotbal, handbal, înot, gimnastică 
modernă, orientare turistică, șah, 
tenis de masă și volei.

Dintre numeroasele competiții, le 
vom aminti doar pe cele care au 
atras la startul lor un mare număr 
de universitari : „Cupa anilor 1“ la 
atletism, Crosul anilor I și II, Triat- 
ion — etapele I și II, Crosul de 
toamnă.

Sălile și tenisul de masă au avut 
și ele o prezență notabilă iar în 
aceste zile, după', vacanța de iarnă 
(perioadă în care au avut loc mai 
puține întreceri sportive), activita
tea pare să cunoască un nou și pu
ternic flux. Am enumerat aici cîte
va din principalele acțiuni sportive 
de masă, dar, așa cum a precizat 
șeful catedrei de specialitate de la 
Politehnică, un accent deosebit s-a 
pus și pe activitatea de performan
tă. Despre aceasta și despre alte 
aspecte ale vieții sportive de la 
Politehnica Timișoara vom vorbi, 
insă, mai pe larg cu alt prilej

Rubrica redactată de
Paul 1OVAN

S-a născut la 4 ianuarie 1943. A început 
activitatea voleiballstlcă in echipa Liceului 
din Slmeria sub îndrumarea antrenorului 
Ovldiu Brthză. Din anul 1963 face parte din 
echipa Rapid București, cu care a ciștigat 
de patru or! titlul de campioană a țării: 
1965, 1958, 1972 și 1973. A fost componentă a 
lotului național de tineret în perioada 1963 
—1965, după care a fost promovată In prima 
reprezentativi a țării pe post de coordo
natoare de joc. A făcut parte din sextetele 
de bază ale echipei României, campioană 
balcanici în 1971. la Sarajevo, și In 1972, 
ta Timișoara. Cu prilejul împlinirii a 59 de 
ani de la înființarea clubului Rapid Bucu
rești, i s-a conferit titlul de maestră emerită 
a sportului. Este studentă in anul 1 la 
r.E.F.s.

EugeniaLa cel
Rebac rămine una dintre jucătoarele 
de bază ale reprezentativei, noastre 
feminine și a formației Rapid, Cali
tățile indubitabile, pasiunea cu care 
s-a dedicat acestui sport. seriozita
tea constantă în pregătire — chiar 
cu prețul unor sacrificii — au făcut 
din ea o sportivă valoroasă, indis
pensabilă. De altfel, la majoritatea 
competițiilor interne șl internaționale 
lă care a luat parte, coordonatoarea 
rapidistă s-a bucurat de aprecieri 
deosebite din partea specialiștilor. Șl 
nu de puține ori a fost desemnată 
cea mai bună ridicătoare a respeeti-

velor turnee. Finețea exeeuțiilor. pre
cizia lor, buna orientare în teren și 
reflexele deosebite în fazei; de gOâ- 
rare. la care se adaugă și _ 
experiență de concurs, slnt atuurile 
principale prin care E. Rebâ; se flts* 
tinge mal mult deeft alte ridicătoare, 
coordonatoare din voleiul noștril ac
tual.' Este și motivul pentț-u care ea 
figurează constant, in ultimii ani. 
între cei mal buni voleibaliști ăl 
țării. Și este explicația faptului eă. 
recent, Ia propunerea cfubulut său 
a primit înalta distincție de maestră 
emerită a sportului.

o vastă

CONSTANTIN CIONOIU (bOlj
S-a născut la 20 februarie 1911 la Bucu

rești. La 16 ani, adică in 1927, se înscria la 
secția de box n asociației sportive munci
torești C.F.R. Grivița. Tînărul ucenic fero
viar ajunge in 1930 să fie selecționat in 
echipa României, participantă la campiona
tele europene de box amator de la Buda
pesta. tncepind din anul 1931, cînd devine 
boxer profesionist, ciștigă titlul de campion 
al României la categoriile semimijlocie, mij
locie și semigrea, în timpul celor 20 de ani 
de activitate tn ring, a susținut peste 15* 
de meciuri. In 1315, ca absolvent al primei 
(coli post-belice, obține calificarea de an
trenor de box de categoria l. Concomitent, 
rămine salariat al Atelierelor .Grivița Roșie, 
unde se pensionează. în 1971, in calitate de 
controlor recepționer.

Titlul de antrenor emerit cu care 
este distins cu prilejul aniversării 
clubului feroviar din București, în
cununează — la 63 de ani — bogata 
și rodnica activitate a lui Constantin 
Cionoiu, unul dintre cei mai populari 
pugiliști dinainte de. război. unul 
dintre cel mai modești șl mal harnici 
dascăli de box din Capitală. Din 1955, 
cînd conducerea uzinelor Grivița Ro
șie i-a amenajat o sală în incinta 
întreprinderii, Constantin Cionoiu n-a 
mai părăsit-o, educînd aici, în de
cursul anilor, o serie de boxeri cu- 
noscuți. printre care Aurel Morăruș 
(campion european feroviar), Ion 
Boceanu (viceoamplon european le-

TINERII SCHIORI DE LA
ȘCOALA SPORTIVA BRASOV
9 99

SINAIA, (prin telefon). — Pe pîrtia 
„Poiana schiorilor" s-a desfășurat du
minică etapa a II-a a „Cupei Spe
ranțelor" la schi alpin. Cei mai țineți 
schiori din eiteva centre din țară s-au 
Întrecut cu ardoare pentru întiietate. 
Participarea numeroasă, zăpada ex
celentă și o vreme splendidă au con
tribuit din plin la reușita acestui 
concurs. Traseul slalomului, care a 
cuprins 30 de porți, a fost străbătut 
de fiecare concurent cu o bună teh
nică pentru virata destul de fragedă 
a sportivilor.

IATĂ REZULTATELE ÎNRE
GISTRATE : cat. III băieți (născuți 
1960—61 : 1. Binder Helge (Șc. sp. 
Bv), 2. Gabriel Rădulescu (Șc. sp. 
Bv), 3. Cornel Enache (C.S.O. Si
naia) ; cat. III fete : 1. Arlette Ere- 
țian (Șc. sp. Bv), 2. .Beatrice Codlea-

DUPĂ

i' ȘsB
ț

nu
sp.

(Șc sp. Bv.), 3. Eriche Peter (Șc. 
Petroșani) ; cat. II băieți (născuți 

1962—63) : 1. Cristinel Bucur (Centrul 
Furnica), 
Bv), 3. 
șani) ; cat. II fete :
(Șc. sp. Petroșani), 2. Ruxandra Șo
văială (Dinamo Bv), 3. Ileana Vla
dislav (Șc, sp. Petroșani) ; eat. I 
băieți (născuți 1964 și mai mici) : 1. 
Gheorghe Mate (Șc. sp. Petroșani), 
2. Cristian Bălan (Izvor Sinaia), 3—4. 
Andrei Petrescu 
Bend Hedwig 
fete : 1. Carin
2. Eva Csomos
Ciuc), 3.
Ciuc).

2. Vili Podaru (Dinamo
Emil Safta (Șc. sp. Petro-

1. Dorina Pop

„CUPA ORAȘULUI
(Urmare clin pag l)

asupra căreia ne-am oprit și tn,: alte' 
ocazii : modul psihologic deficitar dc < 
abordare a unei curse (indiferent de 
gradul ei de dificultate) din partea 
unor sportivi încă departe de a fi 
ajuns la maturitate. Mulți dintre ju
niori, favoriți ai probelor, au plecat 
din start deconectați și infatuați, ne- 
avînd, din acest motiv, capacitatea 
de concentrare trebuincioasă nu pen
tru a face o cursă bună, ci pentru a 
termina traseul. Ei au abandonat sau 
au fost descalificați (Eva Mezel, An
gela Manole, R. Buștiuc, M. Olaru 
etc). Faptul relevă carențe de pre
gătire în direcția moral-volitivă a 
sportivilor tineri și poate că nu 
ne-am fi oprit asupra lor, dacă a 
doua zi, la „uriaș", nu am fi remar
cat și în condiții dificile de concurs

■ fc

IWwL,’

roviar). maestrul sportului Petre ZȘ’ 
haria (campion național), ion Altehet 
(campion național de junidri), Mi
hai Goanță. Teodor Crîngațu, Dumi
tru Dosan. Marin Botoanu. Nicotae 
Stancu și mulți alții, pe care antre
norul grivițean îl are notați in car- ’ 
netelo sale. Toțî cei care-l eunow pe 
Constantin Cionoiu știu că, în afara 
activității sale de antrenor, este -admi- 
rat pentru sîrguința cu câ: e își înde
plinește sarclnilo obștești și in special 
ardoarea cu care a luptat âbf derzilc 
pentru înviorarea programului- d>- 
gale în Capitală. Nici nu e de mirare 
că în prezent deține funcția de pre
ședinte al Subcomisiei de organizare 
a competițiilor în municipiul Bucu
rești.

•

(Șc. sp. București) și
(Șc. sp. Bv), cat. I 

Covaci (Șc. sp. Bv),
(Șc. sp. Miercurea 

Iudi'.h Kolo (Șc, sp. M.

Gheorghe IRIMINOIU

PREDEAL4
aceeași temă. Ele s-au 
datorită descalificărilor 
pe ultima parte a tra- 

nerezîstînd din 
vedere al concentrării a-

VOLEI ARBITRII ROMÂNI VICTO» 
ANGHEL ȘI RADU FAHMUS VOr COn- 
duce sîmbătă lă Sofia partida retuf 
dm cupa cupelor dintre formați»# fe
minine Akademlk Sofia și Traktor 
Schwerin. • ÎN ZIUA DE 25 IANUA
RIE, ora 16. la sediul C.N.E.F.S.. vă avea 
loc Plenara anuală a Comitetului Fede- 
rației Române sau de Volei a PERIOADA 
de transferări se încheie la 20 iar 
nuarie « AU LUAT SFÎRȘIT întrecerile 
zonale de calificare pentru tufndele fi
nale ale primei ediții a campionatelor 
republicane de Juniori H. La băieți, «u 
obținut calificarea următoarele echipe : 
Șc. sp. Bacău, șc. sp. Galați, Șc. sp. 
Tirgoviște, Șc. sp. Sibiu. Liceul N. Băi- 
cescu Cluj, Liceul 2 Ploiești, Șe. sp Ti» 
mlșoara și Șc. sp. 2 București, iar IȘ 
fete formațiile : Liceul N. Gane Fălti
ceni, Șc. sp. P. Neamț. Șc. sp. Tirgo
viște. Liceul cu program de educație fi
zică Rm. Vîlcea, Liceul N- B&lceseu Cluj. 
Liceul 2 Ploiești, Șe. sp. Caransebeș, 
Șc. sp. 1 București 0 TIMP DE TîiFt 
ZILE, la Rm. Vilcea s-a desfășurat edi
ția a doua a „Cupei Liceului sportiv'-, 
ia cars au luat parte o echipe feminine 
din Brașov, Pitești. Arad. Timișoara si 
Hm. Vilcea. Trofeul a revenit divizio
narei B. Dacia Pitești, care in finală a 
dispus cu 3—0 (8,. 13. 121 de formația 
Școlii sportive Brașov.

RUGBY. în ziua de 2 februarie va 
avea loc la sediul CNEF5. înc.eptnd d* 
la ora 10.30. plenara Comitetului federal 
al forului de specialitate, care va dez
bate activitatea desfășurată în anul tre
cut. și va adopta soluțiile necesare pentru 
continua ridicare a calității muncii in 
acest sector. De asemenea, va fi supus 
dezbaterii Statutul și Regulamentul, de

------- , car»

nuanțe... pe 
făcut vădite 
frecvente de 
seelor, concurenții

• punctul di
-tențlei de-a lungul întregului parcurs, 
(caz tipic : Dan Frățilă — Brașovia). 

Cîteva cuvinte despre organizare. 
Nu înclinăm să credem că organiza
torii au tratat cu indiferență un 
concurs rezervat juniorilor, fapt în 
esența sa deosebit de grav. Totuși, 
atît în prima zi, cit și în a doua, 
starturile au fost întîrziate. astfel că 
întrecerile s-au disputat pînă mult 
după amiază (sîmbătă, pînă la ora 
17). Or, unii concurenți au fost ast
fel obligați să rămîhă pe pîrtie apro
ximativ 7 ore pînă la începerea 
manșei a doua. In altă ordine de 
idei, ar trebui rezolvată măcar acum 
o problemă ce-și putea găsi soluția 
încă din vară : bețele porților, aflate 
in număr insuficient și din această 
cauză recurgîndu-se la improvizații 
total inestetice și
...crengi adunate din pădure. Și pen
tru că tot am amintit de aspectele de 
organizare ale concursului de la Pre
deal, se impune ca forurile locale să 
acorde o mai mare atenție corpului 
de arbitri delegați la curse, la atitu
dinea lor pe trasee, la buna lor 
gătire, la seriozitatea cu care 
joacă rolul. Nu este prima dată 
problema este deficitară.

Am amintit de faptul că LES

dezbaterii Statutul și 
organizare și funcționare “a F.R.R. 
a suferit numeroase îmbunătățiri.

TENIb In sala „23 August1 
început întrecerile competiției de ____
dotată cu „Cupa Unirii". La băiet! par
ticipă 32 concurențl. Iar la fete 18. Fa
voriți la băieți sînt T. Oviei, D. HJ- 
rădău, I. Sântei. S. Mureșan, V. Sotiriu, 
Tr. Marcu, C. Popoviet și M. Russu. Par
tidele se dispută între orele 9 dimineața 
Șl 22.

POPICE „Cupa F.R. Popice» esta 
o nouă competiție, organizată tr. chici 
etape, la care au fost Invitați primii 29 
jucători șl jucătoare cu cele mai bune 
rezultate din turul campionatului divizi
ei A. Prima etapă va avea loc în zilele 
de 26—27 ianuarie, Ia Reșița.

au
tenis

DE IARNACUPA SINDICATELOR1 TIRGUL
irâ pune la dispoziție :

TG. MUREȘ

ODATĂ CU VENIREA GERULUI A... ÎNGHEȚAT INIȚIATIVA!
„Astăzi vom încheia etapa de școa
lă la săniuțe. Duminica viitoare 
vom merge Ia patinaj. Apoi ne 
vom pregăti pentru etapa munici
pală" — ne-a spus profesoara Ele
na Kameninschi.

Deci, într-o zi de duminică ge
roasă și cu multă zăpadă, profesoa
rele UNEI SINGURE SCOLI GE
NERALE DIN TG, MUREȘ au sal
vat onoarea Cupei tineretului...reu- 

să-

acel

TG. MUREȘ (prin telefon). Cu 
mai puțin de o lună in urmă, pe 
cota cea mai înaltă a platoului 
Comești.1 din vecinătatea munici
piului Tg. Mureș, avea loc festivi
tatea de deschidere a „Cupei tine
retului". S-au spus cuvinte fru
moase, factorii în răspunderea că
rora intră organizarea amplei ma
nifestări și-au asumat angajamen
te. acea zi încheindu-se cu o 
șită demonstrație de schi și 
niuțe.

Readucînd în actualitate
moment, o facem pentru a scoate 
și mai pregnant în evidență... de
șertăciunea vorbelor spuse atunci. 
Duminică — fiind în situația de a 
întreprinde un raid în Tg. Mureș, 
eu scopul de a relata detalii de la 
întrecerile „Cupei tineretului" am 
constatat un... îngheț total al spi
ritului organizatoric. Mai întîi 
ne-am oprit la două asociații spor
tive sindicale: „Alimentara" și 
„Lemnarul". Știam că ne aflăm 
în preajma scadentei primei eta
pe a ..Cupei tineretului" și ne-am 
fi așteptat să-i vedem pe tinerii 
salariat! în concursuri de tenis de 
masă. Dar nu am văzut altceva 
decît lacăte la uși. La clubul stu
denților, apoi la Liceul „Papiu 
Tlarion" și la Liceul „Unirea", să
lile -de sport erau încuiate iar por
tarii, aflînd că ne interesăm de

pe platoul Cor- 
puține orașe din 
celor montane, 
naturale atît de

posibile întreceri, ne spuneau, de 
parcă ar fi fost înțeleși : „Nu am 
primit ordin să deschidem sălile de 
sport" (!) Firește că în fața unor 
asemenea „argumente" a trebuit 
să pornim mai departe.

Și iată ce am constatat. Poarta 
patinoarului natural al Istitutului 
Pedagogic era ferecată cu un iacăt, 
iar ușile sălilor de sport de ase
menea încuiate.

Am urcat, apoi, 
nești. Probabil că 
țară, cu excepția 
dispun de condiții
prielnice pentru practicarea schiu
lui și săniușului. ca acelea pe care 
le are municipiul Tg. Mureș. Ză
pada, căzută cu trei zile în urmă, 
avusese timp să se bătătorească, 
dar nu era înghețată, ci tocirai 
bună pentru schi. Nu am gă. it 
însă aici nici un profesor orga
nizator sau elevi angrenați în în
trecerile „Cupei tineretului".

Doar pe o altă porțiune a pla
toului. aceea numită de localnici 
„Hipodrom" se aflau 50 de elevi ai 
Scolii generale nr. 9. împreună cu 
profesoarele de educație fizică E- 
lena Kameninschi și Silvia Mure- 
șan. Bucuroase că, în sfîrșit. a că
zut zăpada, cele două profesoare 
și-au luat copiii și săniuțele și au 
venit la întrecere. Cînd am sosit 
noi acolo, concursurile erau In toi.

LA TENIS DE MASA,
ȘAH Șl POPICE

în cinstea Conferinței municipale 
a sindicatelor București, secția 
sport-turism a Consiliului munici
pal de resort va organiza, miercuri 
și joi, Cupa sindicatelor la tenis de 
masă, șah și popice. întrecerile se 
vor desfășura în sala Aurora, sala 
I.T.B. (Lipscani) și respectiv, sala 
Ciurel. Sînt invitate să participe 
formații ale asociațiilor sportive 
sindicale de pe raza întregului mu
nicipiu.

nefuncționale :

pre- 
își 

cînd

Am amintit de faptul că LES Pre
deal, Șc. sp. Miercurea Ciuc și Stea
gul roșu au avut cei mai mulți re
prezentanți in lupta pentru primele 
locuri, ei dovedindu-se a fi cei mai 
bine pregătiți. Este faptul pentru 
care _îi remarcăm pe profesorii lor : 
C. Cișmașu, I. Bogdan, Elena Neagoe 
și A. Juncu de la Liceul din Predeal, 
C. Bîrsan (care a format majoritatea 
elevilor lui Radu Scîrneci de la Stea
gul roșu) șl, o 
pentru cadrele de 
Miercurea Ciuc, 
Ghiula Arpad.

CĂLĂRIE în urma definitivării calen
darului internațional ț 
concursuri: la Kiskunhalas, NoviSad. So
fia, Varșovia. Olsztyn, Rostock, Brati
slava și Istanbul) au fost stabilite noile 
date de desfășurare a competițiilor cu 
caracter republican. Etapele campiona
tului național stnt programate după cum 
urmează: obstacole — dresaj: 2* mal — 
2 iunie, Craiova (etapa I), 23—23 iuRe. 
Sibiu (etapa a n-a). 14—13 august. Bucu
rești (etapa finală-juniori), 25 august — 
1 septembrie, București (etapa finală» 
seniori): concurs complet; 8—12 mal. 
Cluj (etapa I). 23—28 iulie, Sibiu (etapa 
a II-a), 9—13 octombrie, Lugoj (etapa 
finală).

(care cuprinde 11

jachete, compleuri cu pantaloni, rochii,paltoane, demiuri, scurte, 
taioare etc.
costume bărbătești, pentru
impermeabile, canadiene, bluze de vînt etc. — matlasate și nemaila- 
sate, pantaloni din țesătură supraelastică.
tricotaje cu textură groasă, ciorapi și șosete p.n.a. etc.
cizme și ghete cu fețe p.v.c., cizme cu fețe din piele sintetică și piele 
sintetică combinată cu piele naturată — pentru femei ; mănuși din 
piele căptușite cu tricot.
stofe pentru palton și stofe groase fantezi (pentru îmbrăcăminte de 
iarnă).
„.și multe alte articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, toate cu re

duceri de prețuri pină la 30°/<s în cadrul TIRGULU! DE IARNA I TIRGUL 
DE IARNA — UN BUN PRILEJ DE ECONOMI! IN FAVOAREA BUGE
TULUI FAMILIEI DV. I

toate virstele.

mențiune specială 
specialitate din 

Francis Boniș și

PENTATLON MODF în afara cam
pionatului mondial ce va avea loc Intre 
6 și 9 septembrie la Moscova, pentatlo- 
niștit români vor mal lua parte la 8 
concursuri internaționale ee vor avea 
loc la Fontainebleau. Alma-Ata, Buda
pesta. Sofia. Minsk, Varșovia șl Bucu
rești. » Calendarul Intern al pentatlo- 
nlștilor a suferit clteva modificări, avlnd 
următoarea alcătuire: „Cupa primăverii" 
10—14 martie (București), Campionatul 
național: 31 iulie — 4 august (București). 
Concursul republican individual: 9—13 
octombrie (Timișoara).

ÎN ATENȚIA TINERILOR CĂSĂTORIT!
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară, pun la dispo

ziția tineri.or căsătoriți care doresc să-și petreacă luna de mieie intr-uno 
din slațiumle balneoclimaterice, bilete pentru odihnă cu reducere de 
tarif intre 10—40%, in funcție de durata perioadei de sejur.

Această reducere se practică pină la data de 30 iunie a.C.

Posesorii bileteloi beneficiază de reducere cu 50% la tarifele de 
transport pe C.F.R. și I.T.A.

Biletele se pot obține la sediile oficiilor județene de turism și filiale
le lor din țară.

— PUBLITURISM



portul Pag. a 3-ă

Zilele trecute a avut Ioc plenara 
Comitetului Federației române de 
călărie și pentatlon modern, care a 
analizat rezultatele înregistrate a- 
nul trecut ți a adoptat măsurile 
necesare pentru impulsionarea ac
tivității, pentru ridicarea perfor
manțelor pe o treaptă calitativ su
perioară.

Au fost scoase în evidentă o se
rie d® lucruri îmbucurătoare, mai 
cu seamă în: privința tinerei gene
rații, care s-a afirmat plenar în a- 
acest an, $1 căreia trebuie să i se 
acorde și în continuare atenția cu
venită pentru ai se asigura o creș
tere continuă. De asemenea, s-a 
apreciat că există mai multă pre
ocupate pentru selecționarea și 
pregătirea unui material cabalin 
care să poată face față unor între
ceri mai dificile. A fost evidenția
tă, cu această ocazie, grija și spri
jinul de care s-a bucurat această 
disciplină la Sibiu, Iași, Lugoj, ora
șe unde s-au realizat frumoase ba-

Li 1— - ' 'h “7 putem
omite Că mari dificultăți au întîm- 
pinat călăreții de la Rovine Craio
va, că cei de Ia „Filmul" au rămas 
fără... asociație, iar că baza hipică 
din Capitală are o situație neclară 
și un aspect necorespunză.tor, deși 
ea ar putea deveni un loc mult 
căutat și agreat de numeroșii iu
bitori ăi echitâției, un centru pu
ternic al echitației de performanță.

Cu acest prilej s-a apreciat că în 
concursurile internaționale și, în 
special, la Campionatele balcanice 
călăreții noștri mi s-au comportat 
Ia un nivel satisfăcător. Este ade
vărat, au existat și numeroase di
ficultăți (cu deosebire cele privind 
asigurarea unui material cabalin 
corespunzător pentru unele probe 
cu un grad sporit de dificultate), 
acestea șrevînd, însă, doar parțial 
asupra evoluțiilor sportivilor noștri.

Așa cum s-a subliniat de către 
mulți dintre participanții lă discu
ții. ceea ce a influențat negativ 
comportarea "Călăreților au fost ni
velul scăzut al muncii antrenorilor 
si sportivilor,-“discontinuitatea, lipsa 
05 reSponsăbilltăte în pregătire și 
concursuri^ --1- 
aceste ne<flunsț4r 
si asociatftif | 
specialitate.. căi

ze hipice. în schimb, nu

în ceea ce privește pentatlonul 
modern, s-a apreciat că locul V 
ocupat la ultima ediție a campiona
telor mondiale, reprezintă un pas 
inainte. Dar, se cere și aici o mai 
intensă valorificare a posibilități
lor proprii, a sporirii numărului 
orelor de antrenament, astfel ca în 
septembrie, lă Moscova, pentatlo- 
niștii noștri să-și îmbunătățească 
pozițiile în ierarhia internațională.

Luînd cuvîntul, tov. g-ral maior 
Victor Stănculescu, președintele fe
derației, a arătat că și sportului că
lare îi revin sarcini importante în 
contextul general al dezvoltării 
continue a mișcării de educație fi
zică și sport din țara noastră și 
pentru îndeplinirea lor trebuie luate 
toate măsurile, trebuie depuse 
eforturi susținute. De asemenea, a 
subliniat faptul că biroul federal 
nu a manifestat suficientă fermita
te și exigență față de activitatea 
secțiilor, că există resume neexplo
rate îndeajuns, ceea ce trebuie să 
stea permanent în atenția federați
ei, a tuturor celor care lucrează în 
domeniul călăriei, astfel ca. să se 
realizeze mult doritul salt valoric.

în încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul tov. Miron Olteanu, secre
tar al C.N.E.F.S. Care, subliniind 
din nou faptul că sportul călare a

rămas dator în ceea ce privește ni
velul performanțelor, a reliefat 
faptul că. această disciplină va fi 
mai substanțial sprijinită în acest 
an, astfel ca ea să poată depăși 
actuala situație în care se află. Dar 
aceasta nu se poate realiza, desi
gur, decît dacă și cei care activea
ză în domeniul călăriei și pentatlo
nului vor înțelege că trebuie să 
manifeste mai multă exigență față 
de propria muncă, dacă se vor 
stabili obiective mobilizatoare, ca
pabile să genereze progresul aces
tor sporturi.

Plenara a hotărît să lărgească 
componența Comitetului federal de 
Ia 35 la 37 da membri, alegînd, 
totodată, o serie de noi membri 
dintre specialiști și activiștii volun
tari. De asemenea, a fost lărgit și 
Biroul federal de Ia 13 la 15 mem
bri, el avînd acum următoarea al
cătuire : g-ral maior Victor Stăn- 
culoscu — președinte, Leonida lo- 
uescu, Ion Apahideanu. Ion Murc- 
șanu — vicepreședinți, Dumitru 
Nedslea — secretar general, Fran
cis Proinov, Dumitru Penciuc, Ion 
Bădițoiu, Angliei Teodorescn, Du
mitru Dumitrescu, Ion Bîrloiu, Au
gustin Cenan, Sergiii Nisolaescu, 
Petre Roșea, Dumitru Velicu — 
membri.

s
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■L Principala vină pentru 
revine cluburilor 

î dar și forului de 
B fiu a controlat

mai îndeaproape pe activiștii din 
acest domeniu.

Plănuitele ^ha&iiri, supus discuți
ei și cuprinde soluțiile de
îmbunătățir ă activității în perioa
da următoare. A51 se cere îndeplinit 
și urmă0tKi3eu 'Conștiinciozitate și 
pasiune. De asemenea, trebuie in
sistat pentrm-rezolvarea unor pro
bleme «omioodfn '*■’
grele, dai» câre devin 
dificile 
tregii

material, deloc 
' 1 „obstacole" 

î perftnr bunul mers al îri- 
adflviWi-

.... —- -- --- ----- -------

Campionatele
de baschet

(Urmare din pag. I)

joc modern, dat încă Insuficient 
de eficient pentru a realiza vic
toriile care le-ar menține în „A".

La fete, Rapid a pierdut defini
tiv contactul cu pozițiile medaliate 
deținute de Politehnică, Voința 
București și I.E.F.S, echipe care 
își vor disputa, în continuare, tit
lul de campioană a României. în 
grupă 7-—12, Crișul Oradea și Con
structorul București candidează la 
locul ,L iar Sănătatea Satu Mare 
și Voință Tg. Mureș sînt cele mai 
amenințate șă retrogradeze în divi
zia B.

în generai, participantele la 
campionatele republicane depun 
eforturi pentru obținerea victorii
lor dar străduințele nu sînt com
pletate de un nivel valoric cores
punzător primei competiții a ță
rii. Ne referim în special la divi
zionarele. masculine al căror ritm 
de joc este lent, ale căror apărări

MASCULIN

GRUPA 1—6
1. DINAMO 
?. Steaua

Unlv. Timișoara 
I.E.F.S.
..U” Cluj 
Farul

3.
4.
5.
6.

1180— 837 Z-l
1085— 863 23

I.C.H.F.
Rapid
Polit. Buc. 
Voința Tini.
C.S.U. Galați 
Polit. Cluj

Isd&nf FEMININ

1111
10

7
7
7

GRUPA

14
14

874— 958 16
751— 948 13 
908—1091
736— 884

La prima sa evoluție în C.C.E., 
echipa feminină de handbal a 
I.E.F.S. a capotat. Acolo unde, cu 
un an în urmă, Universitatea Ti
mișoara obținea un 9—9 care o 
nedreptățea (un arbitraj tenden
țios ti stopase drumul spre o 
victorie pe care o merita), I.E.F.S.
— noua campioană a țării — pă
răsea terenul învinsă la 9 puncte. 
Și, trebuie reținut, S. C. Leip
zig — campioana R. D. Germane
— a evoluat 

i „piesele" sale
tarul Zober 
Kahnt...

Cum a fost 
turătoare înfrîngere ? 
rului nostru au putut 
parte din cauze în 
publicată în numărul 
Să le revedem, pe toate, împre
ună, Maj iutii, trebuie avut in ve
dere faptul că I.E.F.S. n-a dis
pus de condiții normale de pregă
tire (Ce părere are, în această 
privință, clubul ? Dar federația, 
care este responsabilă de repre
zentarea handbalului românesc în 
competițiile internaționale ?). Lip
sa unei săli proprii de antrena
ment n-a putut fi suplinită dech 
parțial : cîteva ore ici. altele din
colo. Studentele și-au făcut pregă
tirea în „ferestrele" din progra
mul altor cluburi, la ore mai puțin 
convenabile și intr-o cantitate in
suficientă. în al doilea rînd, va
canța competițională prelungită în 
care s-a aflat handbalul nostru 
feminin (dictată de pregătirile și 
evoluția reprezentativei României 
la campionatul mondial), i-a răpit 
campioanei posibilitatea de a găsi 
parteneri valoroși pentru meciuri 
de antrenament și verificare, pen-

fără două dintre 
de rezistență ; poy- 
și tinărul talent

posibilă această us-
Cititorii zip- 
afla o bună 
avancronica 
de sîmbătă.

tru pregătirea tactică în vederea 
susținerii greului examen al C.C.E. 
Turneul din Bulgaria și cel din 
R. D. Germană, din preajmă ffie- 
ciului cu S. C. Leipzig, n-au 
putut asigura buna pregătire a 
formației I.E.F.S. Rezultatul : ul
timul loc în turneul de la Rostock 
și penibila comportare din meciul 
oficial cu S. C. Leipzig...

In fine, să nu uităm că, în noul 
sezon competitions!, I.E.F.S. a 
pornit la drum fără Doina Cojo- 
caru, excelenta jucătoare care — 
prin talentul și sîrguinta ei — a- 
sigurase echipei, în proporție de 
necrezut premișeia succesului. 
Fără ea, campioana este — Se 
pare — o formație modestă. Cum 
a pierdut-o I.E.F.S. pe Doina Co- 
joearu ? Cum a cîștigat-o. Univer
sitatea Timișoara ? — iată între
bări la care nu redacția are obli
gația să dea răspuns.

Severa înfr'ngere a 
de handbal feminin a 
care are la bază un 
procent de cauze obiective — se 
cere a fi dezbătută, de federația 
de specialitate și de clubul 
I.E.F.S;, ambele responsabile di
rect de această gravă nereușită. Se 
poate întîmpla ca una dintre echi
pele noastre să fie mai slabă va
loric decît .adversara, dar gsțe 
inadmisibil ca ea să se prezinte 
într-o Întrecere internațională o- 
ficială cu mult sub nivelul real, 
adică mai slabă decît ea însăși. Se 
impune, de asemenea, ca înainte 
de înscrierea echipelor la startul 
marilor competiții să se analizeze 
atent posihilitățile pe care le au 
de a se prezenta la nivelul exi
gențelor.

campioanei
României — 

important

Hristaehe NAUM

LA SEMICERC
• După cum se știe, în urmă cu 

puțin timp s-a încheiat o nouă pe
rioadă de transferări. Dintre „schim
bările" mai interesante, operate cu 
acest prilej vă prezentăm citeva : 
FEMININ : Niculina Vasile (I.E.F.S.)
— la Știința Constanța, Mariana Mi- 
boe (Confecția) — la Progresul Bucu
rești, Anna Iakabfi (Șe. sp. Odorhei)
— la Voința Odorhei, Rița Florca (Șc.
sp. Orașul Gh. Gheorghiu-Dej) — la 
Textila Buhuși, Iuliana Neako (Rul
mentul Brașov) — la Voința Brașov, 
Gorița Gavrilov (Universitatea Timi
șoara) ' 
Costandache (I.E.F.S.) 
MASCULIN : ‘
Bacău)
Deacu (Carom Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej) — la Dinamo București, loan 
Popescu (Steaua) — la Electra Bucu
rești, Erwin Kroner (Dinamo Brașov)
— la Tractorul Brașov, Virgil Moțoc 
(Dinamo București) — la Minaur 
Baia Mare, Franz Demian (Banatul

la Gloria Buzău, Aurelia 
; Ia Confecția ; 

Nicola? Voinea (S. C. 
la ASA Tg. Mureș, Ștefan

Timișoara) — la Politehnica Timi
șoara, Cornel Smerea (Dinamo Bra
șov) — la Carom, Ion Belu (Inde
pendența Sibiu) — la Minaur Baia 
Mare, Anton Mircea (Rafinăria Te- 
leajen) — la Universitatea București, 
Adrian Udrea (Universitatea Cluj) — 
la Universitatea București, Iova Ne- 
diei și Dumitru Dinea (ambii Dina
mo București) — la Dinamo Brașov.

• Așa cum am mai anunțat, *n 
programul reprezentativei țării noas
tre care va participa la cea de a 
VIII-a ediție a Campionatului mon
dial — programată la finele lunii, fe
bruarie în R. D. Germană — mai 
figurează patru jocuri internaționale. 
Primele două vor fi susținute în com
pania reprezentativei Bulgariei, la 
București și Ploiești, în zilele de 29 
și 31 ianuarie, iar următoarele se vor 
desfășura în U.RS.S., pe 11 și 13 fe
bruarie, formația română avînd ca 
parteneră de întrecere reprezentativa 
țării gazdă.

I
I
I
I
I
i
i

Zilele muntelui au . început iarăși
* I majori- 

______ ... J. atletic" 
a și devenit o obișnuință, cei mai 
mulți fiind dominați pînă la obse
sie de importanța vacanței active 
de iarnă pentru întregul an de ac
tivitate. în contextuiî acesta cel mai 
mult ar trebui, însă, să discutăm 
despre tineri sau despre noii ve- 
niți. Dacă vreți și pentru faptul că 
absolut toate echipele divizionare 
A au inclus 
cel puțin și 
perspectivă,. 
nîndu-1 F.C.
tineri.

Problema nu este cteloe simplă 
Pentru că s^-ar putea Ca, în entu
ziasmul ter, mulți dintre acești 
tineri să alerge mai mult decît toți 
cei cu „experiența - muntelui" și să 
ascundă dereglările noaal-eutate an
trenorilor care. în dorința de a de
monstra rapid utilitatea alegerii 
făcute, pot forța peste limita orga
nismelor respective curbă de efort. 
In această problemă pot apărea 
foarte multe mici erori. Implicațiile 
lor pot fi, însă, foarte .mari și ne
plăcute. Antrenorul federal Cornel 
Drăgușin lansa acum cîteva zile 
deea pregătirii diferențiate și foar

te atent corelată cu indîeji funcțio
nali, permanent verificați de' doc
torul echipei. „Șl aceasta — Spunea 
Cornel prăgușîn — pentru că^riâa 
promovării unui iîșjai Jucător in 
formația de bază trebuie să încea
pă chiar din etapa de pregătire".

Și în acest caz răspunderea revi
ne tn aceeași măsură antrenorului 
și jucăl-orului. Cei mai mulți din
tre noii incluși în lotul de iarnă

: echipei
în lotul lor de iarnă 

un așa zis element de 
frumosul record deți- 
Argeș cu opt jucători 

dar talentați.

au fost recomandați de antrenorii 
echipelor de tineret, de regulă bine 
documentați. S-ar părea că antre
norilor principali ie-ar reveni doar 
sarcina testării acomodării noului 
venit mai ales prin indicii medi
cali. Relația estej însă, mult mai 
complexă. Cornel Drăgușin vorbea 
chiar de un anumit „fenomen de 
respingere", și starea aceasta, chiar 
dacă numai se subînțelege și nu e 
conflictuală, poate influența serios 
;>articiparea la pregătiri. Soluțiile 
diferă de Ia caz la caz, în funcție 
de lot și de „arsenalul tactic" al 
antrenorului. Probabil, însă, că exis
tă și un numitor comun. Ne gân
dim la sinceritatea tuturor relații 7 
lor dintr-o echipă și în mod specirtf 
ia atitudinea celui venit. Pentru ci, 
dincolo de relațiile onesta cu fieca
re coechipier, înscrierea tînârului 
respectiv pă d orbită Cu ădeVărât 
de perspectivă depinde șt de since
ritatea față de el însuși. în această 
ordine de idei doctorul Nlcoiae 
Stănescu releva, nu demut, impor- 
tanta .a-utepopirolului. autotestării 
tînărului fotbalist în fiecare zi și a 
francheții legăturii permanente din
tre jucătorii tineri și medic și, fi
rește, antrenor,

în aceste zile de iarnă foarte 
mulți tineri din cei integrați în 
programul de pregătire al primei 
echipe și-au făurit atîtea iluzii. De 
realismul și sinceritatea acestor zile 
va depinde foarte mult plafonarea 
prematură sau ascensiunea trainică 
a tinerelor speranțe. Și trebuie să 
medităm foarte mult și asupra a- 
cestui aspect

Mircea M. 1ONESCU

FOTBALIȘTII DE LA STEAUA...
(Urmare din pag. 1)

se

în sala de gimnastică, profeso
rul Victor Dumitrescu, fostul cam
pion și recordman al țării în pro
bele de garduri, conduce un an
trenament cu caracter fizic. La di
versele „comenzi" fotbaliștii
angajează exemplar la efort, in
clusiv decanul de vîrstă, printre 
jucătorii de eîmp, Sătmăreanu, 
cel care, la sfîrșitul „lecției", avea 
să ni se destăinuiască : „N-am 
împlinit încă 30 de ani, o vîrstă 
pe care, vă rog să mă credeți, 
n-o simt. Voi mai juca cel puțin 
4—5 ani fotbal de performanță, 
voi dovedi tuturor că mal 
util, atît echipei mele 
șl reprezentative, unde 
vin cît de curînd".

Vorbe sprijinite de 
harnicului fundaș stelist. ă că. ui 
dăruire în timpul „huțtiuTueuM" 
din fihăjiil antrenamentului — acel 
joc cu mingea medicinală, de ex
tremă utilitate pentru fotbalul de 
azi, de mare angajament fizic — 
este plină de semnificații.'-

în timp ce băieții se abando
nează dușurilor calde, profesorul 
Victor Dumitrescu, care conlucrea
ză îndeaproape cu medicul Mugur 
Ghimpețeanu, ne pune și mai bine 
în temă :

„De cînd sîntem aici, de dumi
nică 6 ianuarie, în cadrul pregăti
rii fizice generale, multilaterale, 
antrenamentele au avut drept

principal scop prelucrarea apara
tului locomotor, cu accent pe mo
bilitate, suplețe, forță și indeniî- 
nare. Jucătorii răspund la solici
tări, dau dovadă de o bună dispo
ziție, nu se simte că au avut o 
vacanță de aproximativ 20 de zile. 
Ceea ce Înseamnă că, in perioada 
de întrerupere viața lor personală 
a fost corespunzătoare. Săptămina 
viitoare, pregătirile Stelei vor cu* 
ncaște un prim vîrf de inten itrt?" 
ne asigură, in încheiere, prof. 
Victor Dumitrescu...

„Iar Ia sfîrșitul ei, duminică 
20, ÎI completează antrenorul Con
stantin, avem în proiect un jec Ia 
două porțt, cu Dinamo, pe tere- 

stadionuhii Municipal.de club 
sper să

fapte.

cehoslovacă

AGENDA PREGĂTIRILOR
OLIMPIA SATU MARE VIZEAZĂ DIVIZIA A

De cîteva zile, formația sătmă- 
raană Olimpia, fruntașa seriei a 
lll-a din divizia secundă, a reluat 
pregătirile pentru noul seaph. După 
obișnuita, dar severa vizită medi
cală, la care toți jucătorii au pri
mit, notă de trecere, au început, 
pregătirile propriu-zise. La întîia 
ședință de pregătire, condusă de 
antrenorul Gheorghe Staicu, între
gul lot ă foSt pfezeflt, mai puțin 
juniorii Cardoș, Ungureanu și Toth, 
aflați în tabără de iarnă. Prima 
etapă a preparat-ivelor pentru retur 
va consta din antenamentss ușoare 
pentru acomodare la efort-, apoi 
pregătirea generală pentru care lo
tul se va deplasa într-o stațiune de 
munte pentru două săptămîni.

_ a. stabilit un 
de jocuri de verificare,

ASPIRAȚIE METALULUI

Divizionara B, Metalul Drobeta
1 a fost, indiscutabil, 

__  __  revelațiile turului Diviziei 
B, ediția 1973/1974. Âni la rînd, 

Ipînă la actualul campionat, echipa 
severineana s-a zbătut în mediocri
tate, cochetînd cu indisciplina și 
locurile acelea din subsolul clasa
mentelor de care toată... lumea 
fuge.’ Iată, însă, că, în vara lui ’73, 
timona formației este preluată de 
antrenorul Constantin Matache, 
fostul portar al Progresului Bucu
rești. Tînăr, ambițios, harnic 'dat 
și... nervos, ceea ce îl duce la acte 
nesocotite (abatere soldată cu o 
sancțiune drastică), noul antrenor 
și-a condusă însă bine echipa care, 
surprinzător pentru multă lurne, 
s-a numărat printre fruntașele se
riei, termmînd turul pe locul 4, 
la egalitate de puncte cu Flacăra 
Moreni, a treia în clasament. Cum 
6e explică saltul Metalului ?

— Înainte de toate, prin marea 
dorință de afirmare a celor nouă 
jucători ai săi care au debutat, in 
toamna lui 1973, în Divizia B — 
afirmă

I
I
I
I
I
I

Conducerea echipei 
program de jocuri

I
ITurnu-Severin 

una din revel

I
I
I
I
I

I
I
I antrenorul severinenilor.

primele cu formații din campiona
tul județean, după aceea cu divi
zionare C Și B. Se preconîzăază or
ganizarea unor jocuri mai tari, Cu 
„U“ Cluj și cu echipa
V.S.S. Kosice.

Obiectivul principal
. pșnt-ru retur — pentru 

lupta întregul lot —

tele de slabă valoare tehnică și 
spectaculară,

— La Mediaș, la București, cu 
Autobuzul, și acasă, cu Chimia Rm. 
Vilcea, echipa a jucat așa cum aș 
vrea s-o văd mereu jucînd. Sigur 
că au fost și jocuri mai slabe.: la 
Craiova, cu Electroputere, și pe te
ren propriu, cu Ș. N. Oltenița. Dar, 
daca pe ansamblu sînt mulțumit 
de jocul echipei, trebuie să spun 
că atacul a rămas, totuși, corigent 
în turul campionatului. Metalul este 
una din puținele fruntașe ale Di
viziei B care arc golaveraj negativ.

— Ce-ți dorește în 1974 an
trenorul echipei severinene ?

— 1. Un vîrf, pentru... rotunjirea 
golaverajului. Voi încerca să-l caut 
și să-l promovez. Am deja in ve
dere cițiva juniori care promit. 
2..Un teren mai bun decît cel al 

•ras stadionului „1 Mai", ajuns, ca vai 
de. lume. Este vorba ca, în acest 
an, să fie dat în folosință noul sta
dion al orașului, cu o capacitate 
de peste 20 000 locuri. 3. Echipa 
să termine campionatul pe unul din 
primele trei locuri, pentru a se 
vorbi din nou laudativ despre fot
balul severinean, cu veche tradiție.

îndeplinirea obiectivelor depinde 
numai de eforturile jucătorilor, ale 
conducerii colectivului. După cum 
și, antrenorul C. Matache trebuie 
să facă tot posibilul pentru a eli
mina din comportarea sa otice Ati
tudini nesportive, de nestăpînire a 
nervilor.

al echipei 
care va 

menținerea 
ibciMuî I și "promovarea în Divi
zia A !

Iată lotul ăciual ăl Olimpiei Satu 
Mare : portari : Bathori I, Pusztai 
șl Szabo ; fundași : Filip, Bigan, 
Knobiau, Bocșa, Haiduc și Cardoș : 
mijlocași : Naom, Bathori II și 
Petz ; înaintași : Toth, Ungureanu, 
Duruitriu III, Hdvei, Libra, Both, 
Podiesni și Kineses.

St. V1DÂ,'coreeps j«dr->r
DROBETA TR. SEVERIN
Este vorbă de Gogân, Preda, Ha- 
neș, Ghialdîr, Coculescn, Ștab, As- 
pricioiu, Cătuți și juniorul Brihac. 
în al doilea rînd, ascensiunea Me
talului se 
nea totală 
permanent 
Peronescu, 
„bătrînii" echipei, care, aja-,
tat foarte mult in activitatea mea 
— Trașcn ți portarul Săcui.

— Și, totuși, după un început 
foarte bun, Metalul a evoluat, în 
continuare, oscilant, altemînd 
jocuri unanim apreciate, cu al-
A.S.A. CÎMPULUG VREA SĂ-ȘI CONTINUE ASCENSIUNEA

Moment de virtuozitate Aelenei, Ju
cătorul reintegrat de curînd lotului 

stelist

explică și prin adcxiu- 
la rigorile unui efort 

a jucătorilor de bază: 
Diaconu, Boiangiu —

Laurențiu DUMITRESCU

pentru că a venit vorba fie fotbal, 
de partea lui specifică — ne mai 
spune Constantin — este inedit 
faptul că, încă din prima zi, Ia 
antrenamentele noastre a fost pre
zentă și mingea".

Pentru că, încercăm să citim în. 
subtexiul celor spuse de Constan
tin, dacă în fotbalul de astăzi este 
important să alergi mult și repe
de să dai dovadă de forță și re
zistență ș.a.m.d., și mai important 
este Să faci toate acestea însoțit 
de... balon, principalul obiect ai 
jocului!

ALTE ECHIPE DE CLUB 
ÎN TURNEE

După F.C. Constanța, care se 
află în Japonia alte divizionare A 
vor pleea la sfîrșitul acestei luni 
In turnee peste hotare. La 25 ia
nuarie, Steaua va începe un tur
neu de trei jocuri în Turcia, care 
va fi continuat, în zilele de 29 ia
nuarie și 3 februarie, cînd milita
rii vor întjlni adversari încă ne
desemnați.

Liderul, Universitatea Craiova, 
va părăsi țara la 28 ianuarie. Tur
neul cuprinde șapte jocuri, datele 
de disputare a cinci dintre ele 
fiind deja stabilite : în zilele de 8 
și 10 februarie craiovenii vor evo
lua în Egipt, la Cairo, iar tn zilele 
de 12,. 15 și 17 februarie în Liban, 
întoarcerea în țară este fixată 
pentru 18 februarie.

în cursul dimineții de astăzi ur
mează a fi clarificată și situația 
turneului proiectat de Dinamo în 
Brazilia. în eventualitatea perfec
tării acestui turneu sud-american, 
dinamoviștli vor cunoaște și pro
gramul celor cinci-șase întîlniri 
prevăzute a se disputa în interva
lul 25 ianuare — 20 februarie.

și trei fundași, cu pestă 1,80 m). 
Apoi avem un atac incisiv și o apă
rare care cu greu primește gol. In 
tur, de pildă, am realizat un gola
veraj foarte bun, 29—10; în meciu- 

movarea” în Divizia B a Ș.N. Olte- rile de acasă nu am pierdut nici un 
nița, Delta Tulcea și, mai demult, 
cu vreo 20 de ani în urmă, a echi
pei din Fălticeni.

— Vreo intenție asemănătoare și 
la A.S.A. Cîmpulung ?

— De ce nu ? Am avut 
foarte greu, cu un început 
infringeri în primele șase 
devărat că in condiții de deplasare. 
Cu echipele mai solide, să spun 
așa, care se află acum în partea de 
sus a clasamentului, am jucat la 
ele acasă. Dar, așa cum am promis 
după primele etape, am terminat . 
prima jumătate a campionatului pe 
locul I (Intr-adevăr, această decla
rație a antrenorului Popescu a apă
rut în ziarul nostru din 12 octom
brie). Deci, teoretic, avem o situa
ție mai ușoară în retur, jucăm acasă 
cu Foresta Fălticeni (în tur 1—1 ocu*

locul 3 în clasament cu 17 p), 
Unirea Iași (0—0, locul 2 cu 18 
cu Danubiana Roman (0—3, io- 
5 cu 15 p), cu Cristalul Dorohoi 

(1—1) și cu Sportul muncitoresc 
Suceava (0—1).

— Pe lingă acest atu — jocurile 
cheie pe teren propriu — pe ce vă 
mai bazați în îndeplinirea acestui 
obiectiv curajos, de a cîștiga locul 
I în serie ?

— Echipa noastră este una din
tre cele mai robuste din serie : și 
la propriu și la figurat (înălțimea 
medie a jucătorilor este de 1,77 m, 
cu șase jucători, printre care

Formația A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc (fruntașa seriei I a Divi
ziei C) este antrenată in acest cam
pionat de Tinel Popescu, cel care a 
avut o contribuție efectivă la pro-

punct, marcînd 21 de goluri și ne
primind nici unul. Jucăm, atît aca
să cit și în deplasare, deschis, com- 
binativ și, raportând la nivelul cam
pionatului, tehnic. In plus, avem in 
formație cîțlva jucători talentați, 
cum sînt tinerii Seulean și Turcu 
(fundași) — chemați pentru verifi
care și în lotul de juniori — Gh, 
Obreja, un alt junior cu calități, 
Gh. Deac, înaintaș, dar omniprezent 
pe tot terenul și nelipist de la nici 
un joc în tur. Randament bun au 
mai dat în toamnă și portarii Sur- 
patu și Așa, fundașul Liviu, precum 
și mijlocașii Brînzan — veteranul 
echipei, 26 de ani și Miklos.

un sezon 
slab, trei 
etape, a-

DISCIPLINA - UN CAPITOL DEFICITAR
AL ECHIPELOR FUNTAȘE DE HOCHEI

(Urmare din pag. 1) T. RĂBȘAN

3.

kartih -

Univ. Timișoara

cri«cuX- "7-'
Constructorul 
„U“ Iași 
Olimpia 

11. Sănătatea 
11. Voința Tg. M.

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

12
12
12
12
12
12

1 822—576
1 827—583
2 755—551
5 726—646
5 637—669
5 677—720

23
23
22
19
19
19

7.
S.
3. 

10.

7—12
«
5

12 
12 
12
12
12
12

2
1
0

18
17
17
14

6 743-680
7 641—859
7 567—817

10 540—703
11 530—803 13
12 488—346 12

sînt puțin sausînt puțin sau deloc agresive, iar 
atacurile imprecise. La fete, în 
schimb, se observă mult mai mare 
receptivitate în ceea ce privește 
linia baschetului modern. Acțiu
nile jn viteză, agresivitatea în de
fensivă, precizia aruncărilor de la 
șemidistanță sînt elemente frec
vent constatate în meciurile femi
nine care oferă spectacole mai a- 
trăgătoare decît cele masculine. De 
altfel, chiar arbitrii mărturisesc 
că întîlnirile campionatului de se
nioare le solicită un efort mai 
mare decît cele de băieți deoarece 
contraatacurile sînt frecvente, ac
țiunile poziționale au un tempo 
ridicat și, în general, dinamismul 
disputelor Ie solicită mult viteza 
și rezistența. Spre cinstea lor ca
valerii fluierului au condus jocu
rile eu acuratețe, lăsîndu-le și 
cursivitatea necesară. Mai mult 
chiar, âu fost drastici în sancțio
narea rarelor abateri de la disci
plină, fapt care a contribuit 
toate intîinirile să se bucure 
un plăcut climat sportiv,

ca 
de

sei și alte asemenea „argumente" 
între jucători care, mîme-poimîine, 
vor fi chemați șă îmbrace, în ca
drul aceluiași colectiv, tricoul re
prezentativei naționale.

Am mai avut prilejul să scriem 
și să criticăm aspru intrările pe
riculoase practicate în mod curent 
de jucători ca Popa (Steaua) 
Costea, Tone (Dinamo) și alții, 
pentru care ar putea primi nume
roase minute de penalizare la un 
arbitraj exigent.

In mod cu totul regretabil, du
minică, Steaua a dat tonul iregu
larităților. hocheiștii fiind încura 
jați în aceasta chiar de antrenorul 
Zoltan Czaka. Acesta, Ia un pre
supus fault asupra Iui Sarosi, ne
sancționat de arbtri (Ia scorul de 
3—2 pentru Dinamo), a recurs la 
gestul nu numai nesportiv, dar 
inadmisibil de a-și... retrage echi
pa de pe gheață. Jucătorii au re
venit pe teren cu 10 secunde înain
te ca arbitrii să fluiere forfait și 
să consemneze — potrivit regula
mentului — înfrîngerea cu 5—0 !

Ca și tehnicienii pe care i-am 
consultat, noi n-am văzut vreo ire
gularitate la acea ciocnire de joc. 
Dar. presupunînd că a fost într- 
âdevăr un fault, ce s-ar întîmpla 
dacă la fiecare decizie greșită a 
arbitrului, într-iin sport Oarecare, 
echipa care se simte nedreptățită 
s-ar retrage de pe teren !

în mod cu totul neașteptat, că
pitanul echipei Steaua, Dezideriu 
Varga (altminteri, duminică, cel 
mai bun de pe teren !) nu a găsit

tn luptă pentru puc căpitanul dinamoviștilor, Pană (în tricou alb), și 
Mikloș, asistați de arbitrul O. Barbu Foto : Dragoș NEAGU

LOTO-PRONOSPORT
ClȘTIGATORII EXCURSIILOR 

ATRIBUITE LA TRAGEREA 
EXTRAORDINARA LOTO A 

REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 
1974

Categoria N (excursii în China și 
R.P.D. Coreeană sau Anglia plus di
ferența în numerar pînă la 25,000 lei): 
1. Ilea Angelica — corn. Prislop jud. 
Maramureș ; 2. Varră Dominic — Tg. 
Mureș : 3. Varga Iosif — Satn Mare; 
4. Gutuleanu Ion — București. Cate
goria 0 (excursii în Bulgaria — Gre
cia plus diferența în numerar pînă

resursele de stăpînire (pe care i le 
cunoaștem și i le apreciem) înve- 
ninînd spiritele.

Este evident că în aceste două 
colective fruntașe ale hocheiului 
nostru, munca de educație cn spor
tivii a fost lăsată pe un Plan se
cundar, pentru că altfel nu se pot 
explica manifestările cu totul re
probabile la care am asistat sîm* 
bătă și duminică,

Intre Dinamo și Steaua trebuie 
să existe o rivalitate sportivă fru
moasă, corecții, care șă contribuie

la progresul hocheiului românesc, 
să facă o bună popularizare aces
tui sport aspru dar bărbătesc, în 
care spiritul de fair-play repre
zintă insăși condiția existenței lui.

Ne exprimăm convingerea că — 
regretînd cele petrecute — Dinamo 
și Steaua vor ști să se reabiliteze 
în fața tuturor celor care îi iubesc 
și îi stimează, oferind în partidele 
lor din turneul final al campiona
tului întîlniri care să onoreze, 
din toate punctele dș yțțje;-§ ho- 
chejuj românesc,

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA 
Șl DESFĂȘURAREA EXAMENELOR 

DE AVANSARE A ANTRENORILOR iN ANUL 1974
In conformitate cu prevederile Regulamentului anirenorilor, exame

nele de avansare se organizează de către Consiliul Național pentru Edu
cație Fizicâ și Sport, in perioada 4—20 martie 1974, după cum 
urmează :

— 4—7 martie, grupa I (antrenorii de fotbal) ;
•— 11—13 martie, grupa a ll-a (antrenorii de atletism, box,•— 11—13 martie, grupa a ll-a (antrenorii de atletism, box, canotaj, 

caiac-canoe, gimnastică, haltere, judo, lupte, modelism, moto, notație,
rugby, scrimă, tir) ;

— 18—20 martie, grupa a lll-a (antrenorii de baschet,— 18—20 martie, grupa a lll-a (antrenorii de baschet, călărie, 
ciclism, handbal, hochei, oină, patinaj, popice, schi, șah, tenis, tenis de
masă, turism-alpinism, volei).

Dosarele de înscriere se depun la Consiliul Național pentru Educație 
Fizicâ și Sport, str. Vasile Conta .ir. 16, pînă la data de 7 februarie a.e.

Instrucțiunile și programa de studii se găsesc la consiliile județene 
pentru educație fizică și sport.

Ia 5.000 lei) : 1. Gaiță Elena — Slobod 
zia ; 2. Ghiță I. Constantin — com. 
Coșereni jud. Ilfov; 3. Roșu Voicu
— Videle ; 4. Asiminei C. Maria — 
Huși ; 5. Băeșu A. Adam — com. 
Slătioara jud. Vilcea ; 8. Stoia Ștefan 
și 7. Roibu Emil Marian din Bucu
rești ; 8. Gheorghiu Dumitru — Arad; 
9. Purge Liviu Teodor — Oradea ; 10. 
Nedelcu Gheorghe — Salonta jud. 
Bihor ; 11. Griga Ilie — Bistrița, jud. 
Bistrița Năsăud ; 12. Teodor Gh. Ci- 
prian — com. Troianuc, jud. Teleor
man ; 13. Samoilă Dumitru — Făgă
raș ; 14. Tica Maria — com. Hârman, 
jud. Brașov ; 15. Dragu Nicolale — 
Buzău ; 10. Lefter Marieta — Con
stanța ; 17- Bogdan Ion — Năvodari, 
jud. Constanța ; 18. Buba Gheorghe
— com. Tarcău, jud. Neamț.

• Tragerea Pronoexpres de rniine 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la ora 
19,10.
PREMIILE TRAGEP.n PRONOEXPRES 

DIN 9 IANUARIE 1974 S
Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă a 

100 ooo lei ; Cat. 2 : 3 variante 25% a 
13 015 lei și 4 variante 10% a 5 206 lei ; 
Cat. 3 : 8,55 a 7 002 lei : Cat. 4 : 32,20 a 
l 859 lei ; Cat. 5 ; 129,80 a 461 lei ; Cat. 
6 : 3 808 a 40 lei.

Report categoria 1 : 100 341 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 variantă 

50% a, 58 898 Iei ; 1 variantă 25% a 39 5!!) 
lei si 2 variante 10% a lt 780 lei ; Cat. B: 
13.10 a 4 688 lei ; Cat. C : 125,10 a 453 
let ; Cat. D : 2 122,70 a 60 lei ; Cat. E : 
142.90 a 200 lei ; Cat. F : 2 736,70 a 40 lei.

Cîștigul de 100 000 lei a revenit lui PO
PESCU EUGENIU. din București, care 
cîștlgă un autoturism „Dacia 1300“ plus 
diferența în numerar.

Rubrică redactată de
IOTO-FRQNQSFQRr



PENTRU JUNIORI DE IA LODZ

ÎNVINGĂTORI ÎN TURNEUL DE ȘAHPATRU
DE LA

posibile. Pe
(Agerpres). — Tradi- 
internațional de șah 
S-a încheiat în acest

LONDRA. 14
ționalul turneu 
de la Hastings
an cu patru învingători. Ghenadi Kuz
min (U.R.S.E.), I.aszlo Szabo (Unga
ria), Mihail Tal (U.R.S.S.) și Jan

S-fi ÎNCHEI ST TUBNEUl DE BASCHET

Echipele orașului lași pe locul III (masculin) și locul IV (feminin)
VARȘOVIA. 14 (Agerpres). — Au 

luat sfîrșit întrecerile turneelor in
ternaționale de baschet (juniori) de 
la Lodz, la care au participat și 
selecționatele orașului Iași.

Competiția masculină a fost cîști- 
gată de echipa orașului Wroclaw, 
învingătoare cu scorul de 78—59 
(35—30) în finala susținută cu re
prezentativa orașului Ostrava. Se
lecționata orașului Iași a întrecut 
cu scorul dc 62—49 (36—19) forma-

ția orașului Lublin și s-a clasat în 
final pe locul trei.

în meciul pentru locurile 5—6, 
Lodz a învins cu 80—67 (36—33) e- 
chipa Gdansk.

în turneul rezervat junioarelor, 
pe primul loc s-a clasat Zlema 
Gora, urmată de selecționatele ora
șelor Lodz, Lublin și Iași. Rezul
tate din ultimele -jocuri disputate : 
Zelena Gora—Lodz 59—48 (20—12) ; 
Lublin — Iași 74—54 (31—28).

Floretistele noastre pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Univer
siadă. In primul rînd (de la stingă la dreapta) : Suzana Ardeleanu, Mag
dalena Bartoș și Ecaterina Stahl Foto : TASS

SCRIMA ROMÂNEASCĂ POATE ASPIRA

Timtnan (Olanda), care au totalizat 
cite 10 puncte din 15 . . ___
locurile următoare s-au clasat Gligo- 
rici (Iugoslavia) — 9i/„ p. Keene (An
glia) — " ..................
B'/j P. 
(Anglia) 
— 7 p. Suttles 
(Polonia) — 6 
5>/s. p, Garcia 
glia) 5 p și 
mania) — 3 p.

în ultima rundă. Timman I-a învins 
pc Suttles. Stean pe Hartston. Benko 
pe Basman, iar Gligorici a cîștigat la 
Rellstab. A fost consemnată remiza 
in partidele Szabo—Kuzmin, Miles— 
Tal, Garcia—Adorjan -și Pytel—Keene.

9 p. Adorjan (Ungaria) — 
Benko (S.U.A.) și Hartston 

7'A P. Basman (Anglia) 
(Canada) 6'/, p. Pytel 
p. Miles (Anglia) — 
(Cuba) și Stean (An- 
Rellstab (R. F. Ger-

Un original clasament internațional întocmit de ziarul polonez „Przeglad Sportowy"

Un an compctițional s-a încheiat, 
altul a șl început. îl dorim cit mai 
rodnic pentru sportivii români, aflați 
tot mai mult în atenția cercurilor 
specialiștilor de pe continent și din 
lume. Scrimerii, de pildă, sint anual 
analizați, clasificați. în raport cu e- 
voluția lor la principalele concursuri 
ți competiții (pentru anul 1973 : cam
pionatele mondiale, cupele campioni
lor europeni, Universiada de vară de 
la Moscova, turnee tradiționale de 
valoare continentală). O asemenea a- 
naliză, după noi foarte aproape de 
realitate, o întocmește confratele 
Jerzy Jabrzemski de la ziarul „Prze
glad Sportowy” din Varșovia.

După calculele ziaristului polonez. 
România, pe ansamblul activității ei 
în scrimă, ocupă in anul care a tre
cut. o poziție de frunte pe glob, care 
îi atestă calitățile, locul 6. după Uni
unea Sovietică (98,5 puncte). Ungaria 
(8?). Italia și Franța (48,5) și Polonia 
(40.5). Țara noastră întrunește un 
punctaj de 33,75.

Este o poziție bună, dacă ținem 
seama că in toate țările aflate în pri
mele 5 locuri, numărul sportivilor 
snrimerî este cu mult superior celui 
de la noi (U.R.S.S. — peste 50 000, 
Ungaria — 15 000, Italia — 10 000. 
Franță — 8 000, Polonia — 6 000). 
Este f'o pdziție cu atît mai de apre
ciat cu cit o serie de alte țări, în 
care scrima se bucură de parametri 
importanți de dezvoltare, se situează 
în urma noastră : 7. R.F. Germania, 
8. Suedia, 9. Elveția, 11. Japonia, 12. 
S.U.A. etc.

MIHAI ȚIU, CEL MAI BINE 
SITUAT DINTRE SCRIMERII 

ROMÂNI
—<. ’---/“'ă47. ■'

Prezența floretistului nostru Mihai 
Tiu pe locul 2 la Universiada de la 
Moscova și printre finaliști la cam
pionatele mondiale din Suedia (G8te- 
borg) i-a asigurat locul 3 in ierarhia 
trăgătorilor din lume de la această 
probă. Adică : după Jenă Kamuti 
(Ungaria) și Christian Noel (Franța), 
care ocupă — ex aequo — locurile 1 
ți 2 și Înaintea lui Bernard Talvard 
(Franța), Witold Wojda (Polonia), 
campionul olimpic al probei, lurl CIJ 
(U.R.S.S). Marek Dabrowskl (Polo
nia), Daniel Revenu (Franța). Ma
thias Behr (R.F.G.) ți Carto Montano 
(Italia),- Este a poziție prestigioasă 
care ne dă o mare satisfacție, iar lui 
Țiu ii sporește — credem — ambiția 
ea in acest an să realizeze mai mult, 
nu numai să alungă intr-o finală de 
campionat mondial, ci să o și etțtige. 
Ceea ce, după ambiția șl munca sa. 
n-ar fi o surpriză.

PATRU ROMÂNCE
IN EȘALONUL FRUNTAȘ

Intr-un grup compact de floretiste, 
in general de valori foarte apropiate, 
se află nu mai puțin de patru ro
mânce, practic prima garnitură a

tării, din care fac parte Ecaterina 
Stahl (locul 9), Suzana Ardeleanu, 
Ana Ene-Pascu și Ileana Gyulai (toa
te locul 10) împreună cu campioana 
Suediei, incomoda Kerstin Palm.

Acest pluton al floretistelor este 
condus de sovietica Valentina Niko
nova, campioana mondială de la G6- 
teborg, urmată de Hdiko Tordăsi- 
Schwarzenberger și Ildiko Rejto (am
bele reprezentante ale Ungariei). O 
revelație pentru 1973 a fost sportiva 
cehoslovacă Katarina Racova, situată 
în clasament ne locul 4. înaintea cu
noscutei floretiște sovietice Elena No- 
vikova-Belova și a unguroaicei Ildiko 
Bobis. în zona de miiloc a clasamen
tului . întîlnim două tinere reprezen
tante ale Uniunii Sovietice. Valen
tina Buroeikina și Zoia Filatova-Djer- 
zinskaia, in prezent comnonente (ti
tulare) ale echipei U.R.S.S.

DAN IRIMICIUC — locul 10 
LA SABIE...

Cel mat bine cotat sabrer român, 
Dan Irimiciuc. inegal pe plan compe- 
țițional in anul care a trecut (poziții 
de frunte în cîteva turnee continent- 
țale.. ..„absepță‘1...dintre finaliștii ;CvM. 
din Suedia, medalie de bronz la Uni
versiadă...) a ajuns, totuși, ■ in rindul 
primilor 19 sabreri din lume. Acest 
grup al elitei este condus de cunos
cutul trăgător sovietic Viktor Sidiak, 
urmat de italianul Mario Akio Mon
tano și de Vladimir Nazlimov 
(U.R.S.S.). ultimul ne aceeași nozitie 
cu decanul de vîrstă al sabrerilor lu
mii, Jerzy Pawlowski (Polonia), tre
cut de 40 de ani... Omul nr. 1 al 
italienilor Ia edit,ia, precedentă a C.M. 
din Austria, Michele Maffei ocupă a- 
bla locul 5. Înaintea Iui Vikto- Kro- 
vopușkqv (U.R.Ș.S.), Tamăs Kovâes 
si Peter Marot (Ungaria) și Edvard 
Vinokurov (U.R.S.S.).

Evident, există oarecare rezerve 
pentru proba de sabie, in ceea ce 
privește clasamentul în ansamblul 
său. știut fiind că repetatele erori de 
arbitraj pot arunca un trăgător pe 
poziții ce nu exprimă Întotdeauna va
loarea sa reală,

LA ECHIPE FLORETISTELE 
NOASTRE IN PR’MELE 3 

PE GIOB
Medalia de aur la Universiadă, 

cea de bronz la C.M. din Suedia, suc
cesele de la marile turnee desfășu
rate la Minsk ți Sofia au asigurat 
echipei feminine de floretă a tării 
noastre o poziție de frunte, după Un
garia și U.R.S.S. și înaintea R.F.G.. 
Poloniei. Franței. Italiei, Japoniei. 
Marii Britanii. R.D.G. și S.U.A, O 
poziție remarcabilă, dar care nu ex
primă totuși integral posibilitățile 
fetelor noastre... La echipe, in cele

lalte probe, România ocupă locul 5 
la sabie, locul 6 la floretă și locul 
8 la spadă.

★
Firește, clasamentul prezintă un 

caracter orientativ. El ne arată că 
în pofida unor minusuri in activitatea 
compctițională, scrimerii noștri frun
tași s-au menținut în preajma unor 
sportivi de mare faimă pe glob. Este 
ușor de Imaginat unde ne-am fi si
tuat în cazul in care, de pildă, la 
C.M. din Suedia (ca să folosim cel 
ftiai' edificator exemplu), reprezentan
ții 'noștri s-ar fi aflat printre finalițti 
și Ia floretă echipe și la sabie. Sau 
Ia spadă, intrecind echipa Ungariei 
(doar un pas a lipsit...) am fi ajuns 
printre primele 4 echipe.

Ceea ce n-au reușit in 1973, vor 
încerca să realizeze anul acesta. înti
nerirea Ioturilor reprezentative, mun
ca plină de răspundere a tuturor tră
gătorilor, marea capacitate a antreno
rilor, precum și condițiile ce li se 
dir'hă BfeHLrfl 8 88Htinuă perfecționare, 
iată garanțiile unor noi performante, 
superioare celor de anul trecut, pe 
care Ie așteptăm de Ia mușchetarii 
noștri.

Tiberiu STAMA

Columbienii au
BOGOTA, 14 (Agerpres). —■ Desfă

șurat timp de trei zile, meciul de te
nis dintre selecționatele Columbiei 
și S U.A., contind ca semifinală a zo
nei americane a „Cupei Davis”, s-a 
încheiat cu o mare surpriză: tenismn- 
nii columbieni au reușit să obțină 
victoria cu scorul de 4—1, eliminind 
astfel ur.a dintre marile favorite ale 
competiției.

Conduși cu 3—0 după prima ti. Ju
cătorii americani au redus din han
dicap eiștigind întllnlrea de dublu, 
dar in ultimele partide de simplu el 
au evoluat .din nou sub așteptări, 
pierilnd fără drept de apel.

La scorul de 2—1 pentru gazde, 
Jairo Velasco I-a învins in patru se
turi: 6-0. 7-5. 4-6, 6-3, pe Erik Van 
Dillen, aducind calificarea pentru e- 
chipa Columbiei. în ultima partidă, 
lipsită de importanță. Ivan Molina l-a 
întrecut clar cu 6—2, 6—1, 6—0 pe 
Harold Solomon.

Vizibil afectat de această neaștepta
tă infringers, Dennis Ralstor, căpi
tanul echipei S.U.A.. a declarat prin
tre altele: „Succesul columbienilor es-

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOB
ÎN LUMINA POTENȚIALELOR ACTUALE
• Favoriți : R.F.G. — bob 2 și Elveția — bob 4

• Evoluția boberilor români așteptată cu interes

Sîmbătâr-la -St Moritz (Elveția), 
se va da startul G.M., de bob. Com
petiția este așteptată cu mare, in
teres. în primul rînd, pentru că 
drumul spre J.O. de la Innsbruck 
a fost mai bine de jumătate 
parcurs. în al doilea rînd, pentru 
că nicicînd concepția pregătirii

sportivilor și a materialelor- nu a 
atins un grad atît de înaintat de 
scientifizare ca acum. în fine, pen
tru că statu-quo-ul din ultimii ani 
în ierarhia valorilor, în loc să re
ducă inter.esul pentru ocuparea po
zițiilor fruntașe l-a amplificat.

Cum se prezintă situația 
tea actualului sezon ?

înain-

aur argint bronz total

Italia
Elveția
R. F. G.

și Elveția 
totalul de

R.F.G. (10), Italia (8) 
(7) au obținut 25 din 
30 de medalii de aur în ultimii 5 
ani. La bobul de 2 supremația este 
deținută de R.F.G. și Italia, în 
timp ce la bobul de 4 hegemonia 
elvețiană este netă : 11 din cale 
37 de medalii de aur puse în joc. 
în imediata apropiere a celor „3 
mari”, Austria și România au ju
cat un rol de frunte. Austriecii — 
10 medalii, din care una de aur și 
4 titluri de campion european, 
România — 3 medalii și două tit
luri de campion european.

Este foarte dificil să pronosticăm 
care va fi ierarhia la sfîrșitul a- 
cestui sezon, cu toate că, în lumi
na statisticilor și a unor tradiții, 
este greu de crezut că elvețienii 
vor pierde acasă proba de 4, re
prezentanții R.F.G. — pe cea de 2, 
iar italienii — „europenele”, pe o 
pistă despre care se spune că o 
cunosc cu ochii închiși. Cota de

DENNIS HUIME ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMUL
A,

MARE PREMIU11 AL ANULUI
BUENOS AIRES, 14 (Agerpres). — 

Peste 100 000 de spectatori au urmă
rit pe autodromul municipal din Bue
nos Aires întrecerile „Marelui premiu 
al Argentinei" la automobilism, prima 
probă din cadrul campionatului mon
dial al piloților de formula I — edi
ția 1974. Victoria a revenit sportivu
lui neozeelandez Dennis Huime, care, 
la volanul unei mașini „McLaren”, a 
parcurs 316,314 km (53 de ture de 
circuit) în lh41:02,l, realizînd o medie 
orară de 187,847 km. Pe locul secund 
s-a clasat unul dintre „outsiderii” 
cursei, austriacul Nikki Lauda (..Fer
rari”) — lh41:11.28, urmat de elveția
nul Clay Kegazzoni („Ferrari”) —

lh41:22,42, englezul Mike Hailwood 
(„McLaren”) — 11141:33,80 și france
zul Jean Pierre Beltoise („B.R.M.”)
— Ih41:53,85. Concurentul argentinian 
Carlos Reutemann („Brabham”), aflat 
în ultimul tur la conducerea cursei, a 
rămas in pană de carburanți cu 2 500 
m înainte de linia de sosire, ratînd 
astfel victoria ! Campionul brazilian 
Emerson Fittipaldi („McLaren"), unul 
dintre favoriții competiției, a ocupat 
locul 10. la un tur de cîștigător.

tn clasamentul campionatului mon ■ 
dial, Dennis Huime a acumulat 9 
puncte și este urmat de Nikki Lauda
— 6 puncte și Clay Kegazzoni — 5 
puncte.

NOU RECORD MONDIAL ÎN ȘTAFETA
FEMININĂ DE 4x400 YARZI

NEW YORK, 14 (Agerpres). — Cu 
prilejul concursului internațional de 
atletism desfășurat pe teren acope
rit la College Park (Maryland), echi
pa feminină a clubului „Atoms Track” 
din New York a stabilit cea mai bună 
performanță mondială in proba de 
ștafetă 4x400 yarzi, cu timpul de

3:47,0. Vechiul record era de 3:50.5 
si aparținea aceleeași echipe, din luna 
ianuarie a anului trecut.

Iată timpii realizați de cele patru 
atlete; Michelle McMillan — 57,0 ; 
Cheryl Toussaint — 56,7 ; Linda Ford 

—56,7 și Brenda Nichols — 56,6.
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altă dată este din
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imprevizibil de 
ce în ce mai redusă, datorită pre
gătirilor și a clasei unor piloți. 
Dificultatea constă mai ales în a- 
precierea posibilităților unor for
mații care de mult vizează laurii 
supremi: România, Austria, Sue
dia, Franța.

Să ne oprim asupra unor fapte 
semnificative care ne-au reținut 
tenția. Italienii, deși dispun de 
lot masiv de piloți valoroși 
poate tocmai de aceea selecția
ei este atît de grea și de contro
versată), se pare că vor prefera 
din nou tot pe Vicario, De Zordo, 
Alvera, d’Andrea.

Cu toate că constructorii elve
țieni și vest-germani încearcă să 
se impună pe piața mondială, mai 
ales prin forma aerodinamică a 
boburilor, este greu de presupus 
că Podar sau Sciorpaes vor sta 
mîinile încrucișate, plcrzînd o 
fră de afaceri importantă.

Elvețienii, conștienți și siguri
valoarea lor sportivă și tehnică, 
nu au făcut un secret din pregă
tiri. Un singur exemplu : organi
zarea în vară a „Criteriului bobu
lui” (un sistem de 11 concursuri

cu 
ci-

de

de verificare). Cadrian, Liidi, Stad
ler, vor fi din nou „vioara întîi”. 
Remarcabil este curajul cu care 
alcătuiesc echipajele, promovînd 
mereu împingători cu un ga baril 
impresionant și ameliorînd tehnica 
mașinilor de . cursă. Nu atît noua 
linie a bobului de 4 al lui Liidi 
este „arma secretă”, cit mai ales 
compoziția aliajului patinelor !

Cartea de vizită a „siamezilor” 
din R.F.G. : Zimmerrer—Utzschnei- 
der îi recomandă din nou ca favo- 
riți. Ei vor fi secondați cu brio de 
Pitka-Reinhold. Forța lor. ca de 
altfel și a elvețienilor, constă in 
îmbinarea la modul optim a po
tențialului uman cu cel tehnic.

Redutabili vor fi austriecii Gru
ber și Delle Karth. francezii Roy, 
Parisot, suedezul Erikssen.

Bobul românesc și-a pregătit cu 
grijă acest sezon. Federația și-a 
propus o acțiune similară cu cea 
care l-a lansat pe Panțuru în 1962: 
promovarea tineretului. Stagiul e- 
fectuat la Oberhoff (R.D.G.) a per
mis selectarea unor valori certe. 
O parte au fost promovate în pri
mele formații : alfi snortivi, încă 
insuficient rodați, vor face pregă
tiri în țară.

Actualul lot care se află la St. 
Moritz, îmbină fericit experiența 
consacraților I. Panțuru, D. Foc- 
șeneanu. D. Panaitescu, D. Pascu, 
cu elanul noilor veniți M. Furdui, 
H. Ilieșu, M. Huzum, al căror ga
barit și potențial se înscriu în li
mitele cotelor internaționale. Ion 
Panțuru, decanul de vîrstă al ce
lor mai valoroși piloți din lume, 
continuă, pe aceleași baricade, 
lupta pentru supremație, dorind ca 
la sfîrșitul carierei sale să readucă 
în țară titlul suprem. Va reuși 
oare ? Secundul său D. Panaitescu 
aspiră la o evoluție mai limpede, 
scutindu-ne de atîtea incertitudini. 
Nu ne rămîne decît să așteptăm 
cu încredere evoluția lor.

prof. ION MATEI

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
SCHI ALPIN. — Concursul in

ternațional de la Morzine (Fi'anța), 
contind pentru „Cupa Mondială”, 
s-a încheiat cu desfășurarea unei 
probe masculine de slalom uriaș 
cîșțigată de italianul Piero Gros, 
cu timpul total de 2:56,67 (1:32,59 
plus 1:24,08). învingătorul a domi
nat net cursa, clasîndu-se pe pri
mul loc în ambele manșe. Pe locu
rile următoare s-au situat austria-

cîștigat cu 4-1 meciul
te pe deplin meritat, atît Velasco cit 
șl Molina fiind excelenți in partidele 
susținute. Faptul că meciul s-a dispu
tat la altitudinea de 2 650 m, nu 
constituie o scuză pentru jucătorii 
mei. Evident că ei au fost incomodat! 
de Serul rarefiat, dar știam de mult 
unde vom juca și am sosit la Bogota 
cu o săptăminft înainte, tocmai pen
tru a ne acomoda cu această altitu
dine”.

Comentlnd performanta echipei Co
lumbiei, trimisul special al agenției 
,.Reuter” scrie, printre altele: „Aceas
tă intflnlre, cu neașteptatul ei epilog, 
constituie o experiență umilitoare 
pentru foștii deținători ai trofeului. 
Numai Pasarel a jucat mai aproape 
de valoarea sa reală, Van Diilen și 
Solomon avind o evoluție modestă. în 
schimb, Ivan' Molina și Jăiro Velas
co au impresionat in mod Dlăcut prin 
tehnica etalată și ambiția cu rare 
au abordat ac?st dificil meci”

La rindul său. agenția „Associated 
Press", scrie: ..In partida decisivă 
pentru calificare, Velasco l-a învins, 
mai ușor decît arată scorul, pe Van

de la Bogota

Dillen, care a părut epuizat după 
partida do dublu".

Victoria echipei Columbiei a pro
dus un val de entuziasm in rindul ce
lor peste S 000 de spectatori caro, la 
sfîrșitul meciului, i-au purtat p? bra
țe pe Jairo Velasco și Ivan , Molina.

In finala zonei americane, echipa 
Columbiei va intilni, probabil. în luna 
mai, la Bogota, formația R.S.A.

!n întrecerea celor mal buni sprin
teri ai ffhefii, pe patinoarul de 
mare altitudine „Medeo" de la 
Alma Ata, învingătoare, cu un to
tal de 179,355 puncte, a devenit pa- 
tlnatoarea sovietică. Elubov Sad- 

clkova
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CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA

cui Hans Hinteraeer — 2:57,64 și 
italianul Gustavo Thoeni — 2:58.67.

în clasamentul combinatei (cobo- 
rîre plus slalom uriaș), primul loc 
a fost ocupat de italianul Erwin 
Stricker, cu 16,01 p.
. în urma rezultatelor înregistrate 
în concursurile de la Morzine (mas
culin) și Grindelwald (feminin), si
tuația în clasamentele „Cupei Mon
diale" este următoarea : individual 
feminin; i. Annemarie Proll- 
Moser (Austria) — 141 p ; 2. Marie 
-Theres Nadig (Elveția) — 72 p ; 
3. Kathy Kreiner (Canada) — 66 
p ; individual masculin : 1. Piero
Gros (Italia) — 100 p ; 2. Franz
Klammer (Austria) 94 p : 3. Roland 
Collombin (Elveția) — 90 p : pe 
echipe : 1. Austria — 736 p ; 2. Ita
lia — 392 p ; 3. R. F. Germania — 
244 p ; 4. Elveția — 205 p ; 5. S.U.A.
— 108 p ; 6. Canada — 105 p ; 7.
Franța — 79 d. etc.

SĂNIUȚE. Pe pîrtia artificială de 
la Konigsee (în apropiere de Ber
chtesgaden) au început campionate
le europene rezervate juniorilor.

La masculin, după discutarea Pri
melor trei manșe, conduce Volker 
Messing (R. D. Germană), cu 2:10,54, 
urmat de Piotr Bugajczek . (Polonia)
— 2:11,6 și Karl Feischter (Italia)
— 2:11,22.

HOCHEI. Reprezentativa Polo
niei. aflată în turneu în Canada, a 
jucat la Betelford, cu o selecționată 
regională, pe care a învins-o cu sco
rul de 8—1 (3—0, 2—1, 3—0). Cei 
mai buni jucători ai echipei polo
neze au fost Pesko și Leszek, care 
au înscris trei și respectiv două 
goluri.

SCHI FOND. Proba masculină de 
ștafetă 3x10 km. din cadrul con
cursului internațional desfășurat în 
localitatea elvețiană Le Brassus, a 
fost ctstigată de formația Norvegiei 
(Erik Rosbak, Bjoern Arvenes și 
Ivar Joenland) eu timpul de 
Ih 34:44,9, Pe locurile următoare 
ș-au situat echipele Elveției (AlîrM 
Kaelin, Werner Geeser, Edy Hau
ser) — lh 34:47 șl Suediei (Lars- 
Goeran Aslund, Jarl Svensson, 
Bj&rn Ulvenvaîl) — lh 34:49,7. Se
lecționata Finlandei, una dintre fa
voritele cursei, a ocupat locul opt, 
în lh 37:35,

„SALflTKRA” NU VA MAI REVENI LA BOSTON
Așa cum a început, anul 

de tenis 1974 pare pus pe 
șotii. , . Americanii, care pro- 
miseseră solemn că vor re
aduce „Cupa Davis" la lo
cul ei de baștină, ies din 
cursă de Ia prima încruci
șare de spadă. Cei care au 
deținut de 24 de ori tro
feul suprem al tenisului nu 
vor mai reînnoi, în acest an, 
șirul trecutelor victorii. O fi
nală fără echipa S.U.A., 
pentru prima oară după șase 
ani !

Textul telegramei alătura
te, pornită în zorii zilei tre
cute de la Bogota, ne dă o 
serie de amănunte legate de 
ceea ce constituie prima 
mare surpriză a noului se
zon. Echipa Columbiei, acest 
„duo” insolit Ivan Molina 
— Jairo Veiasco, reușește o 
performanță cu adevărat 
senzațională Columbienii 
scot din luptă una din mo
lie favorite aie competiției, 
itregul tablou al zonei a- 
sericane își pierde șeful de 
ploană.
Cine a riscat un pronos- 

'ic îndepărtat, mizînd pe

recucerirea „Salatierei de 
argint" de către americani, 
chiar de la prima ediție 
ce urmează delronării lor, 
este infirmată cu mult mai 
devreme decît s-ar fi putut 
crede. „Veteranii" echipei 
Australiei mai pot îmbătrîni’ 
liniștiți cu încă un an, fiind
că unul din marile pericole 
ce i-ar fi amenințat dispare 
de la orizont.

cantă dar pe undeva justi
ficată. Ea s-a dovedit însă 
fatală. Cu două săptămini 
înainte de startul în între
cere, căpitanul nejucător al 
echipei americane declara 
că urmărește „întinerirea" e- 
chipei și va miza pe forța 
de șoc a jucătorilor ce i-a 
titularizat de la începutul 
perioadei în care a pre
luat conducerea tehnică a

sadena" are nevoie de odih
nă. Probabil, de asemenea 
și credinciosul său coechi
pier Tom Gorman.

Și astfel, tinerii lui Ral
ston — la cavre acesta mai 
fusese obligat 'să adauge și 
pe mult mai puțin tînărul 
Charîitto Pasarell (30 ani I) 
— au pășit pe terenul de 
mare altitudine de la Bo
gota, pentru a-și face da

COMENTARIUL SĂPTĂMINII

De fapt, înfrîngerea de la 
Bogota este înfrîngerea u- 
nui antrenor. Dennis Ral
ston, cel care de trei ani 
conduce destinele echipei 
S.U.A., poartă aproape in
tegral răspunderea acestui 
nou insucces, după cel, în
că proaspăt în memorio tu
turor, a! finalei pierdute la 
Cleveland. Ralston a vrut să 
facă o mutare de șah, ris

selecționatei. In speță, Ha
rold Solomon și Erik Van 
Dillen. In realitate, hotărî- 
rea era necesitată de ab
sența lui Stan Smith. Pri
mul jucător al echipei, afec
tat de insuccesul său din 
finală, dar si de scăderea 
de formă manifestată la 
sfîrșit de sezon, anunțase 
că nu va face deplasarea 
la Bogota. „Uriașul din Pa

toria de bune rezerve ale 
vedetelor notate cu absență. 
Tentativa lor și cutezanța 
lui Dennis Ralston nu s-au 
soldat cu succesul scontat.

Poate însă că surpriza nu 
este chiar atît de mare. In 
condiții similare, cu ani în 
urmă, echipa S.U.A, pier
dea tot [a capătul unei că
lătorii spre America de 
Sud. Era în 1967, la Gua

yaquil, cînd Ecuadorul eli
mina S.U.A. cu 3—2. Și a- 
tunci jucau în formația oas- 
pe, ași de talia lui Arthur 
Ashe și Clif Richey...

După Bogota, „Cupa Da
vis" intră în umbră ? N-am 
vrea să negăm existența 
unei pierderi notabile, prin 
dispariția unuia din cape
tele de afiș. Dar acest ul
tim rezuitat-surpriză își are 
importanța sa și pe un alt 
plan. El este încă o dova
dă a vitalității acestei com
petiții, care mobilizează la 
performanță echipe numai 
în aparență fără șanse în 
fața celor „mari”. Aceasta 
a constituit întotdeauna, una 
din marile atracții ale între
cerii pentru „Salatieră”.

Iar dacă americanii, a- 
tunci cînd au trimis în te
ren a doua sau a treio 
lor echipă, n-au făcut cum
va decît să-și desconsidere 
adversarii; atuncea își me
rită cu prisosință sancțiunea 
primită.

Radu VOIA

BELGIA (etapa a 15-a) : Berin- 
gen — S. K. Lierse 0—2 ; St Trond
— Berchem 1—1 ; F. C. Malines — 
Antwerp 0—2 ; F. C. Liege — Be- 
veren 4—3 ; Cercle Bruges —■ Stan
dard Liege 1—1 ; Racing White 
Molenbeek — F. C. Bruges 3—1 ; 
Beerschot — Diest 4—2 ; Maregem
— Anderlecht 2—4.

Clasament : 1. Anderlecht — 23 ;
2. Racing White Molenbeek — 21 :
3. Waregem — 19.

OLANDA (etapa a 18-a) : F. C 
Amsterdam — Ajax Amsterdam 
1—0 ; Feyenoord Rotterdam — A. 
Z. ’67 Alkmaar 4—0 : N. A. C. Bre
da — Haarlem 0—3 ; Twente En
schede — F. C. Utrecht 2—0 ; N. E. 
C. Nijmegen — P. S. V. Eindhoven 
1—2 : F. C. Groningen — M. V. V. 
Maastricht 1—1 ; Roda Kerkrade — 
Graafschap 4—0 ; F. C. den Haag
— Sparta Rotterdam 0—2 ; Telstar
— Go Ahead Deventer 0—1.

Clasament : 1. Ajax Amsterdam
— 30 (golaveraj 61—14) ; 2. F. C. 
Twente — 30 (32—11) ; 3. Feyenoord 
Rotterdam — 29 p.

SPANIA (etapa a 18-a) : Caste
llon — Real Madrid 2—0 ; Grana
da — Real Sociedad 2—1 ; Murcia
— Espanol Barcelona 1—0 ; Atleti
ca Bilbao — Celta Vigo 2—0; Sa
ragossa — Santander 5—1 ; C. F. 
Barcelona — Elche 2—0 ; Malaga
— Las Palmas 1—0 ; Oviedo — Va
lencia 1—2 ; Atletico Madrid — Gi- 
jon 2—0.

Clasament : 1. C. F. Barcelona — 
26 ; 2. Atletico Bilbao — 24 p ; 3. 
Saragossa — 23 p.

FRANȚA (etapa a Ț2-a) : F. C. 
Paris — St. Etienne 0—1 ; Angers
— Nantes 2—3 ; Lens — Troyes 
0—0 ; Lyon — Nisa 5—2 ; Reims — 
Nancy 1—2 ; Marsilia — Nimes 
1—2 ; Sochaux — Sedari 3—0 ; Bas- 
tia — Rennes 1—0 ; Monaco —

Strasbourg 1—1 ; Metz — Bordeaux 
1—0.

Clasament : 1. St. Etienne — 36 ;
2. Nantes — 34 p ; 3. Lyon 33 p.

PORTUGALIA (etapa a 17-a) : 
Beira Mar — C. U. F. 2—0 ; Fa- 
rense — Montijo 3—2 ; Oriental — 
F. C. Porto 1—3 ; Belenenses — 
Quimaraes 2—0; Leixoes — Benfi
ca Lisabona 0—1 ; Boavista — Spor
ting Lisabona 1—1 ; Vitoria Setu- 
bal — Academica Coimbra 3—0 ; 
Barreirense — Olhanense 1—1.

Clasament : 1. Sporting Lisabona 
— 28 p ; 2. F. C. Porto — 26 p ;
3. Vitoria Setubal — 26 p.

GRECIA (etapa a 15-a) : Panathi- 
naikos — Fostir 4—1 ; Aris — Apo
llon 4—2 ; Panionios — Serrai 
2—0 ; Ethnikos — Olympiakos Ni
cosia l—0 ; Olimpiakos Pireu — 
Larissa 3—0 ; Aegaleo — Heraklis 
l—0 ; Kalamaria — Olympiakos Vo
ios 1—0 ; Panahaiki — P. A. O. K. 
1—1 ; Kavala — A.E.K. 1—1.

Clasament : 1. Olympiakos Pireu 
— 26 p ; 2. Panathinaikos — 25 

p ; 3. Aids — 24 p.

GEORGE BEST PE LISTA 

TRANSFERĂRILOR
Șl DIN NOU SUSPENDAT!

LONDRA, 14 (Agerpres). — Celebrul 
fotbalist Irlandez George Best a intrat 
din nou în conflict cu conducerea clu
bului Manchester United, deoarece a 
lipsit nemotivat de Ia ultimele două an
trenamente. Ca urmare a acestei com
portări, conducerea clubului l-a suspen
dat pe timp de două săptămini. De ase
menea, George Best a fost trecut pe 
lista jucătorilor care urmează să fie 
transferați la alte cluburi.

TELEX
primele meciuri din cadrul turului I al 
..Cupei campionilor europeni» Ia handbal 
feminin au fost favorabil» gazdelor, În
vingătoare in toate partidele disputate. 
Performera acestei faze a competiției a 
fost formația poloneză Ruch Chbrzow, 
care a reușit să învingă cu scorul de 
19—17 (10—12) redutabila echipă Radnlcki 
Belgrad. Cel mai mare scor a fost În
registrat la Budapesta, unde echipa lo
cală Vasas a surclasat cu 34—9 (18—4) 
formația franceză ASUL Lyon. Alte re
zultate: Vestar (Norvegia) — Borelange 
(Suedia) 17—U (8—4): Odeva. Hlohovec 
(Cehoslovacia) — Admira Vifina 22—11 
(11—6); Eintracht Minden (R.F. Germa- 
ma) — F.I.F. Copenhaga 9—S (3—3).

In meci retur pentru turul II al „Cupei 
campionilor europeni" ia volei feminin, 
echipa N.I.M. Budapesta a întrecut pe 
teren propriu, cu scorul de 3—0 (15—1, 
15—1, 15—10) formația Post Viena. Par
tida a durat 45 de minute. învingătoare 
și in primul joc cu același scor (3—0). 
echipa N.I.M. Budapesta va intilni m 
tura! următor formația Rapid București, 
într-un meci hotăritor pentru califica
rea tn turneul final al competiției..

Tînărut tenisman suedez Bjorn Borg. în 
vîrstă de 17 ani. a terminat învingător 
în proba de simplu bărbați a turneului 
International de la Auckland. In finală, 
Bjorn Borg l-a învins cu 6—4, 6—3. 6—1 
pe neozeelandezul Onny Parun. Proba 
de simplu femei s-a încheiat cu victoria 
scontată a campioanei australiene Evon
ne Goolagong. care a cîștigat cu 6—3, 
6—1 finala susținută cu jucătoarea ame
ricană Ann Kiyomura.■
Au Început întrecerile tradiționalei com
petiții internaționale masculine de bas
chet dotată cu „Marele premiu al ora
șului Varșovia”. La actuala ediție a tur
neului participă selecționatele orașelor 
Praga, Sofia, echipa Legia Varșovia și 
selecționata de juniori a orașului Varșo
via (In grapa A) și selecționatele orașe
lor Moscova. Budapesta. Slensk Wroclaw 
șl ..Polonia” Varșovia (In graoa B). în 
prima zi a comnetitiei s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Legia Varșovia
— Praga 83—72 (39—33): „Polonia" Var
șovia — Budapesta 82—64 (39—31): Sofia
— Varșovia (juniori) 83—52 (42—21): Mos
cova — Slensk Wroclaw 87—77 (45—46).
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