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LOTUL
REPREZENTATIV

DE FOTBAL
VA EVOLUA
ÎN TURCIA

Brosovscbi chemat Ia lot

în locul lui Beldeanu

Intr-un peminunat decor natural, fotbaliștii echipei campioane, Dinamo București, se pregătesc de eîteva zile 
Valea Prahovei, în stațiunea Predeal. In fotografie, un aspect de la un antrenament

SI, TOTUȘI DINAMO MAI SPERĂ INC Ă LA TITLU!
î 7 » ’?

• Dialog cu antrenorul
Am găsit Predealul în toată 

splendoarea sa. Fulgi mari de ză
padă, în dansul lor de nimeni or
donat, dar atît de frumos, creau un 
cadru de basm. Stratul de zăpadă 
proaspătă crescuse cu mult peste 
glezne. Pe pîrtiă de la Clăbucet, 
schiorii juniori din țară se avîntau 
vijelioși într-un concurs de care 
fiecare dintre ei își legase mari 
speranțe de afirmare. Pe micul 
stadion, cîțiva atleți își vedeau de 
treburile lor, alergînd pe presupu-

D. NICOLAE-NICUȘOR
sa pistă al cărei contur încercau 
să-1 descopere, în ture ce vizau 
sporirea rezistenței. Pe drumul ce 
urcă spre Cioplea, doi copii feri
ciți, cu obrajii îmbujorați, scăpase
ră din mină „hățurile cailor nevă- 
zuți“ de la săniuță și coborau ver
tiginos pe lîngă 
lăsat pe toți să 
musețile acestei 
venisem pentru 
află în aceste zile aici, veniți să-și 
umple plămînii cu aerul curat și

să-și refacă potențialul fizic pentru 
un sezon ce bate la ușă.

Popasul nostru l-am făcut Ia fot
baliștii! de la Dinamo. I-am găsit

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

în locul turneului programat, ini
țial, în Algeria și Spania, lotul re
prezentativ se va deplasa, în peri
oada 23—30 ianuarie, în Turcia.

In scopul verificării noului lot, au 
fost contractate două 
tanbul, în compania 
din prima ligă turcă.

Astfel, sîmbătă 26 
ționabilii vor întilni, în capitala Tur
ciei, cunoscuta echipă Fenerbahce.

Cea de a doua partidă va avea loc 
marți 29 ianuarie, cînd lotul repre
zentativ va primi replica unei alte 
formații din Istanbul, probabil Be- 
siktas.

în componența lotului a survenit 
o modificare : în locul lui Beldeanu, 
sancționat de echipa lui de club, 
C.S.M. Reșița, pentru ’ntîrziere la 
pregătiri, și trecut temporar în e- 
chipa de tineret-rezerve, antrenorul 
Valentin Stănescu l-a selecționat pe 
arădeanul Broșovschi.

Cei 17 componenți ai lotului vor 
fi prezenți în Capitală vineri 18 
ianuarie, la ora 12, la sediul F. R. 
Fotbal.

jocuri la Is- 
unor formații

ianuarie selec-

FOLOSINDU-SE DIN PLIN CONDIȚIILE NATURALE PRIELNICE

CRESC COTELE PARTICIPĂRII
LA „CUPA TINERETULUI"

Valul de frig care a cuprins toate 
regiunile țării, în ultima vreme, a 
determinat o nouă impulsionare a 
activității sportive de masă, concre
tizată în disputarea unor noi între
ceri din cadrul „Cupei Tineretului" 
— ediția de iarnă. Iată eîteva re
latări ale corespondenților noștri.
CEL MAI REUȘIT CONCURS — 

LA PATINAJ
în majoritatea localităților de pe 

Valea Jiului tineretul studios, pre
cum și cel cuprins în diferite sec
toare ale producției materiale s-a 
prezentat la starturile întrecerilor 
cuprinse în programul Cupei Tine
retului. între acestea, trebuie subli
niat concursul de patinaj găzduit 
de patinoarul) natural din Petroșani. 
Cu acest prilej, s-au remarcat ele
vii școlilor generale nr. 1. 2. 3 și 6 
și cei de Ia Liceul teoretic.

S. BÂLOI
27.000 DE TINERI VÎLCENI 

LA STARTUL FRIMELOR ETAPE
Asociațiile sportive de pe melea

gurile vîlcene manifestă o vie pre
ocupare pentru această competiție 
republicană de masă. Au fost orga
nizate numeroase întreceri, atît în 
aer liber cît și în săli sau cluburi. 
Pînă în momentul de față, la eta
pele pe asociații și pe localități au 
participat un număr total de 27 000 
de tineri și tinere din 313 unități 
(78 sătești, 35 sindicale și 200 școli). 
C.J.E.F.S. Vîlcea și-a dat aportul 
nu numai pe plan organizatoric, ci 
și material, acest organism distri
buind unor asociații sportive 50 de 
perechi de patine și 30 de perechi 
de schiuri. Atenția acordată de că
tre forurile de resort „Cupei Tine
retului" a determinat amenajarea 
unor patinoare naturale (la Rîmni- 
cu Vîlcea și Voineasa) și pîrtii de 
schi (tot pe Valea Lotrului), unde 
s-au desfășurat, săptămînal, con
cursuri de patinaj și schi.

Florian ALBU

1 150 DE PATINATORI...
...au participat la un mare con

curs organizat pe lacul Pescăruș,
(Continuare în pag. a 3-a)

trecători. I-am 
se bucure de fru- 
ierni, pentru că 

fotbaliștii care se ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE SCHI
vr ___ A

A FĂCUT UN PAS ÎNAINTE,
POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂDAR MAI

Ne apropiem de vîrful sezonului 
competițional și experiența acumula
tă de pînă acum ne-a relevat eîteva 
aspecte asupra cărora organizatorii 
concursurilor viitoare trebuie să in
siste și să le rezolve. Vom arăta 
eîteva dintre ele, cu convingerea că, 
aducem în același timp un serviciu

dovedit

Zăpadă și ger. Atribute esențiale pentru buna practicare a sporturilor de 
iarnă. Pentru tineret este anotimpul schiurilor, al patinelor și săniuțelor. 
In București, mii de școlari își petrec o parte a timpului liber pe pati
noare și derdelușuri. Aspectul surprins de fotoreporterul nostru Ion 

Mihăică în parcul sectorului 8 este elocvent

ASTĂ SEARĂ, BASCHET lN SALA FLOREASCA

ATRACTIV CUPLAJ
ÎN „CUPA CUPELOR"

<9 Steaua —Spartak Zbrojovka Brno, un meci de mare 
interes • în deschidere, I.E.F.S.— Hapoel Tel Aviv

• 17 echipe masculine și 16 feminine înscrise la această im
portantă competiție ® Formații favorite și programul selecționate
lor noastre © Joi, la Buzău : intîlnirea bilaterală amicală România 
— R. P. Chineză • Azi, sosesc reprezentativele Cubei și Japoniei

în așteptarea altor oaspeți (echi
pele Cubei și Japoniei vor sosi as- 
tăseară, reprezentativele U.R.S.S. 
vineri seara, iar celelalte formații 
se vor afla la locul de concurs 
sîmbătă) și în timp ce sportivii ro
mâni și cei chinezi se 
de zor în sala Victoria, 
organizatorii continuă pregătirile 
cu febrilitate pșntru ca 
ționalele" de tenis de masă ale Ro
mâniei să constituie o reușită pe 
toate planurile.

Astfel, luni au ieșit de sub tipar 
afișele și programul complet al 
competiției. Acum sintem în măsu
ră să anunțăm exact și numărul 
participanților : 100 de sportivi 
13 țări, adică 41 de jucătoare 
românce) și 59 de jucători (23). 
probele pe echipe — unele țări 
alinia cîte două garnituri, iar gaz
dele (trei) — vor lua parte 17 re
prezentative masculine și 16 femi
nine.

Prima zi a concursului, dumini
că 20 ianuarie, va fi rezervată în 
exclusivitate întrecerilor pe echipe, 
inclusiv finalele. Deci, încă din ziua 
inaugurală, spectatorilor ploieșteni 
care, sîntem siguri, vor popula în 
număr mare tribunele frumoasei 
săli Victoria, li se vor oferi dispute 
de interes major și de un nivel 
tehnic apreciabil.

Luni (21) și marți (22) sînt pro
gramate meciuri la toate cele cinci 
probe individuale. De subliniat că

antrenează 
la Ploiești,

„intema-

din
(14 
La 

vor

toate partidele, la echipe și indi
vidual, se vor desfășura după for
mula eliminatorie. De asemenea, 
pentru a satisface încă de pe acum 
curiozitatea celor care îndrăgesc 
acest sport și se interesează de a- 
ceastă competiție de anvergură, vom 
menționa că pe tablourile cu tra
gerile la sorți (în ordinea de sus 
în jos) au fost înscrise ca prime pa
tru favorite echipele masculine ale 
Suediei, Japoniei I, U.R.S.S. șl R. P. 
Chineze I, iar la fete R. P. Chineză 
I, U.R.S.S., Ungaria și Japonia. în- 
tîlnirile de debut ale echipelor 
noastre vor fi următoarele : băieți : 
România — Anglia, România II — 
Japonia II, România III — Cuba, 
fete : România — Anglia, România 
II — Suedia, România III — Japo
nia.

In sfîrșit, două știri de
oră. Uvertura competiției de la Plo
iești va avea loc, joi, la... Buzău. 
Aici, se va juca mîine o dublă ta
tîlnire amicală (fete șl băieți) între 
reprezentativele României și R. P. 
Chineze. Anunțăm, totodată, că sîm- 
bătă sînt așteptați, pe lîngă sportivii 
component! ai formațiilor străine 
invitate, și... jucători români. Este 
vorba de membrii loturilor de ju
niori care se reîntorc după turneul 
de o lună de zile efectuat în R. P. 
Chineză. Tinerii noștri sportivi vor 
pleca direct de la aeroportul Oto- 
peni la Ploiești, pentru a fi pre- 
zenți la startul „internaționalelor".

PIONIERII
SI SPORTUL
O RUBRICA DEDICATĂ

„CRAVATELOR ROȘII“

î
l

A reînceput școala și o dată 
cu ea s-a reluat, mai însufle
țit, activitatea sportivă. Cum 
vor răspunde cei mai... tineri 
sportivi din școli, reprezentanții 
organizațiilor de pionieri, multi
plelor acțiuni inițiate in trimes
trul II de școală în cadrul „Cu
pei tineretului" sau altora, spe
cifice „cravatelor roșii" t

Unele anticipări slnt înserate 
la rubrica noastră „Pionierii și 
sportul", din pagina a H-a,

La aceeași rubrică veți pu
tea citi un reportaj în legătu
ră cu o frumoasă inițiativă a 
unei școli generale din județul 
Galați, unde, prin grija și pa
siunea unui tinăr profesor de 
educație fizică, a luat ființă un 
cerc de minirugby I Primul de 
acest fel din județ...

Rubrica mai cuprinde referiri 
la activitatea minimușchetarilor 
de la Casa pionierilor din 
Baia Mare, califica: recent în 
finala pe țară a campionatului 
republican de copii I

I

Sala Floreasca, din nou gazdă a 
spectaculoaselor întreceri baschetba- 
listice. De astă dată este vorba de 
un cuplaj internațional, în cadrul 
cupelor europene. Măi precis, la ora 
17,45, fetele de la I.E.F.S. întîlnesc 
echipa Hapoel Tel Aviv (în 8-imile 
de finală ale „Cupei cupelor"), iar 
la ora 19,15 băieții de la Steaua 
joacă cu Spartak Zbrojovka Brno în 
sferturile de finală ale aceleiași 
competiții.

Misiunea studentelor este destul 
de ușoară. învingătoare la Tel Aviv 
cu scorul de 83—64, ele au, firesc, 
prima șansă și la București. Dar, 
cu toate acestea, elevele prof. Ioan 
Nicolau și prof. Teodora Predescu nu 
au neglijat pregătirea. După înapo
ierea de la Tel Aviv s-au antrenat 
zilnic, iar duminică au susținut 
partida cu Rapid din cadrul Diviziei 
A. Luni și marți au avut ultimele 
antrenamente, în sala Floreasca, 
scopul acestora fiind repetarea te
melor tactice ce vor fi folosite șl 
sporirea preciziei aruncărilor la coș. 
Oaspetele au sosit la București du
minică la ora prînzului și s-au an
trenat zilnic.

Meciul vedetă al cuplajului este 
cel dintre Steaua și Spartak Zbro
jovka Brno. învinși la Brno cu 96— 
85. baschetbaliștii militari au șanse 
de victorie finală, deoarece în cupele 
europene recuperarea handicapurilor 
de 11 puncte a fost întotdeauna ceva 
obișnuit. Conștienți de posibilitatea 
succesului, care le-ar asigura în 
mare măsură calificarea în semifi
nalele „Cupei cupelor", jucătorii de 
la Steaua au privit cu spirit de răs
pundere pregătirea specială în ve
derea întîlnlrii cu redutabila forma
ție cehoslovacă și așteaptă cu încre
dere această dispută, despre care an
trenorul Vasile Popescu și-a expri
mat următoarea opinie : „Meciul va 
fi foarte dificil, dar poate fi cișiigat. 
Totul depinde de luciditatea jucăto

rilor, mai concret de dîrzenia în a- 
părare (în special pentru contraca
rarea lui Bobrovski și PospișiI), de 
capacitatea de valorificare a eficien
ței lui Oczelak, Cernat, Savu și 
Tarău. In plus, element foarte im
portant și poate chiar decisiv, jucă*

PROGRAM, FORMAȚH, 
ARBITRI

Ora 17.45: IEFS — HAPOEL TEL 
AVIV. I.E.F.S. : Angelica Tita, 
Doina Iftimie, Cornelia Petrlc, 
Clara Szabo. Ecatertna pantea, 
Diana Mihalic, Viorica Balai, Ște- 
fania Giurea, Kodica Capotă, Ște- 
fania Basarabia : HAPOEL : Zlva 
Inbar, Rahel Reiman. Chosana 
Dam.binski, Nora Kantipolski, Ra
hel Taub, Tamar Kamrel, Zvla 
Lindenberg, Pnina Dambtnski, 
Lea Melamed, Hava Gotolf. Ar
bitri : Kavdc (Iugoslavia) — Sol- 
lev (Bulgaria).

ORA 19.15: STEAUA — SPAR
TAK ZBROJOVKA BRNO. 
STEAUA : Savu. Tarău, Oczelak, 
Dumitru, Pîrșu, Cernat, Ionecl, 
Baciu. Poleanu, Teodorescu ; 
fiPARTAK ZBROJOVKA i Pospi- 
șll, Bobrovski, Balasttk, Brabe- 
nec, Beranek, Sramek. Arpas, 
Tuma Petr, Stehlik. Arbitri : Po- 
povicl (Bulgaria) — Davttan 
(U.R.S.S.),

lucru pe care l-a 
„Cupă C.S.U. Brașov", 
menținut intactă, oferind condiții de 
participare aproape egale tuturor 
sportivilor. Ordinea de start (numă
rul și categoria) iși pierde din im
portanța determinantă pe care o avea 
în concursurile cu numeroși schiori 
la start, prilejuind clasamente mai 
reale. însăși desfășurarea propriu-zi
să a concursului este mai fluidă și 
se încadrează, int--ua jdmp (1—5 ore) 
mai acceptabil și pentru inimosul, 
dar foarte încercatul corp de arbitri 
Salutind această inițiativă de la pro
bele alpine, credem că ea se cere 
extinsă și pentru cursele de fond.

2. Organizarea simultană a manșe
lor și pîrtiilor ele concurs. Dacă am 
acceptat concursuri separate pentru 
seniori și juniori, ele se cer desfășu
rate cît mai aproape de cerințele 
regulamentare. De pildă, apreciem 
că, atunci cînd condițiile permit, am
bele manșe de slalom trebuie mon
tate înainte de începerea probei și 
nu una după alta, cum se obișnu
iește în practică. Montarea prealabi
lă a ambelor manșe oferă condiții de 
recunoaștere și de memorare supe
rioare, proba se reduce la jumătate 
ca durată de- timp.

3. Concursuri descinse. Integrarea 
in întrecerile seniorilor a celor mai 
buni juniori, a „speranțelor", cum li 
se spune in mod obișnuit, trebuie 
extinsă și ia fond și la probele alpi
ne, prin organizarea a 2—3 concursuri 
„deschise" intr-un sezon. în acest 
mod, cei mai buni juniori, afirmați 
în întrecerile separate ale categoriei 
de vîrstă respective, au posibilitatea 
de a-și confrunta valoarea în mod 
direct cu cei mai buni schiori ai ță
rii. De altfel, diferența de vîrstă, atît 
pe plan internațional, cît și pe plan 
intern, nu mai constituie un obstacol 
al valorii. Avem dovada atâtor cam
pioni reputați care au obținut suc
cese remarcabile și avem — pe plan 
intern — dovada recentelor realizări 
obținute de loan Cavași, Nanelor 
Szabo, Cornel Neguțescu, Ion Boncu 
la alpine, sau Cornel Mândruș, Fe
renc Forico. Ioan Moise, Dumitru 
Drăghici la fond.

4. Dificultatea traseelor. Schiul de
pinde de meteorologia iernii, de gro-

și recenta 
Pirtia s-a

simea stratului de zăpadă. Este un 
adevăr ce nu poate fi contestat. Noi 
sintem, însă, convinși că o creștere 
de valoare substanțială poate fi ob
ținută și prirttr-o variație mai mare 
b pîrtiilor de concurs, a traseelor, 

• chiar dacă întrecerile sînt organizate 
în aceeași localitate. Pentru a fi mai 
conereți, sugerăm organizatorilor să 
modifice, de la un concurs la altul, 
sau chiar la un interval mai mare, 
traseele tradiționale de fond, care prin 
repetarea la nesfîrșit riscă să forme
ze la sportivi stereotipii dinamice de 
efort.

Ultimul concurs de fond, dotat cu 
„Cupa Brașovia", a cunoscut și o par
ticipate internațională la categoria 
copii și juniori mici. Oaspeții ..bo
boci" au fost elevii Liceului experi
mental de schi din Samokov (Bulgaria),

Mihai BARA

(Continuare tn pag. a 2-a)

torii vor trebui să se preocupe nu
mai de acțiunile lor, de întrecerea 
propriu-zisă, și să-i lase pe arbitri 
să-și facă datoria". Baschetbaliștii 
cehoslovaci, veniți luni in formație 
completă, s-au antrenat marți seară 
în sala Floreasca, manifestînd o 
formă bună și optimism.

★
Echipa feminină Politehnica București 

a plecat, ieri seară, la Budapesta pentru 
a susține partida retur cu M.T.K. din 
cadrul sferturilor de finală ale C.C.E. 
Jocul se dispută Joi seară. In tur, Po
litehnica a învins cu 84—58.

con
telui

ultimă

Gheorghe Vulpe- (C.S.V. Brașov) u- 
nul dintre cei mai valoroși senzori 

alpini ai țării
atît corpului de arbitri, cit și 
curenților, deci că ajutăm în 
acesta la reușita întrecerilor progra
mate.

1. Organizarea separată de con
cursuri pentru seniori, juniori și co
pii. Această inițiativă introdusă de la 
începutul sezonului actual numai 
pentru probele alpine, se dovedește 
foarte potrivită. Ea conduce la o im- 
bupătățlre a condițiilor de întrecere,

SPORTIVII DESPRE El ÎNȘIȘI, DESPRE VICTORIILE
In completarea cronicilor și relatărilor de la manifestările primului 

' ’ am apelat la părerile unor 
mod deschis opiniile, 
lor viitoare.

sfîrșit de săptămână sportivă „plin" al anului, 
sportivi. învingători sau învinși, ei își exprimă în 
subliniind o serie de învățăminte pentru activitatea

TIR GHEORGHE

S,CHEIA SUCCESULUI — CIT
SICORSCHI

MAI MULTE
(Dinamo București)

CONCURSURI"

Șl ÎNFRÎNGERILE LOR Sprint spre minge și spre coș. Mai aproape de țel, Pîrșu, jucător de bază al echipei Steaua
Foto : Dragoș NEAGU

„Am cîștigat duminică, în cadrul 
etapei inaugurale a campionatului 
Capitalei la arme cu aer compri
mat, proba de pușcă cu un punctaj, 
după părerea mea, destul de bun; 
376. Acest rezultat constituie foarte 
mult pentru mine, în primul rînd 
pentru că este un record personal, 
iar în al doilea rînd pentru că 
l-am obținut la o probă în care se 
trage din poziția în picioare, pozi
ție la care eu stat, de regulă, defi
citar. Ca trăgător mai vechi, par
ticipant la zeci și zeci de con
cursuri, în care am avut satisfacții 
mai mari, dar și unele eșecuri, pot 
spune că acestea din urmă au sur
venit, aproape întotdeauna, din cau
za celei mai anevoioase poziții, cea 
în picioare. Colegii de stand și an
trenorii îmi spun deseori că dacă 
aș trage bine și din această poziție, 
ca la culcat și genunchi, aș fi un 
trăgător de clasă. Și au dreptate. 
Nu o dată am pierdut locuri frun
tașe, chiar titluri de campion al

țării, din această cauză. Or, acum, 
cîștigînd o probă care se dispută

numai în această poziție, am primit 
încredere în forțele mele și voi a- 
borda altfel

Explicația 
prim concurs 
primul rînd, 
mă antrena 
în participarea 
ceri. în iarna aceasta n-am lipsit 
de la nici o competiție de sală și 
asta m-a ajutat mult la cîștigarea 
probei".

viitoarele concursuri, 
succesului la acest 

anului o găsesc, în 
felul judicios de a 
această poziție și 
regulată la între-

al 
în 
la

ÎN FAȚA CAIACULUI Șl CANOE!
IMPORTANTE RĂSPUNDERI OLIMPICE

HOCHEI IOAN BAȘA

ȚINTIM A TREIA TREAPTĂII

Derbyul hocheistic Dinamo —■ 
Steaua, desfășurat la București, a 
pus în umbră cealaltă tatîlnire a 
ultimei etape din Divizia națională, 
aceea dintre DUNĂREA și SPORT 
CLUB Miercurea Ciuc.

Meciurile disputate pe patinoarul 
din Galați au prilejuit întîlniri in
teresante, al căror rezultat era deo
sebit de important în lupta care se 
dă pentru ocuparea locului III în 
campionat.

Despre aceste jocuri ne vorbesc 
căpitanii celor două echipe.

IOAN BAȘA (S.C. Miercurea 
Ciuc) : „Ne-am pregătit cu deosebi
tă grijă pentru această etapă, știind 
cit de redutabilă este Dunărea, mai

(Sport Club M. Ciuc) 

A PODIUMULUI” 
teren propriu. Cunoșteam,ales pe

din meciurile anterioare, capacita
tea ei de contraatac și, tocmai de 
aceea, ne-am propus, pe de o parte, 
atenție sporită în apărare, Iar — 
pe de altă parte — marcarea stric
tă a principalilor ei pioni, Fodorea, 
Boldescu, Iordan, Olenici. Tactica 
ne-a reușit perfect în primul meci, 
cînd. pe o gheață grea, sub ninsoa
re abundentă, am reușit o partidă 
bună, cîștigînd la un scor pe care 
nici noi nu l-am fi așteptat : 7—1 ! 
A doua zi, adversarii noștri s-au 
mobilizat, n-au mai repetat greșeli-'

Desfășurat© cu eîteva site în 
urmă, lucrările plenarei Comitetu
lui Federației române de caiac- 
canoe au prilejuit o amplă anali
ză a rezultatelor obținute în 1973 
și, în același timp, a obiectivelor 
imediate șl de perspectivă, a că
ror îndeplinire va consolida, desi
gur, în mare măsură, pozițiile 
fruntașe cucerite de acest sport 
în arena internațională.

A 
de

(Continuare în pag. a 2-a)

DINAMO — DUNĂREA GALAȚI 
6—4 (3—2, 2—1, 1—1) 

LA HOCHEI
Meciul restantă’ din cadrul seriei 

a diviziei de hochei a fost deosebit
spectaculos și surprinzător de echilibrat. 
Au marcat Costea 2, Tureanu 2. Pisaru 
și Malîhin pentru Dinamo, respectiv 
Lucaci 2, iordan și Kercso,

Pe bună dreptate au fost evi
dențiate măsurile adoptate de bi
roul federal — însușite Și apli
cate cu fermitate de antrenori șl 
sportivi — pentru a se asigura, în 
toate domepîile, prioritatea pro
belor olimpice, de la selecție 
pînă La reprezentarea în marile 
competiții. Această necesară orien
tare s-a soldat, în anul care a 
trecut, șl prin înregistrarea unor 
rezultate — medalii și puncte — 
superioare celor obținute la Jocu
rile Olimpice de la Mîinchen. Fi
rește, principalul punct de refe
rință îl constituie bilanțul probe
lor olimpice disputate în cadrul 
campionatelor mondiale de la 
Tampere, competiție în care echi
pajele noastre (îndeosebi cele de 
canoe) au demonstrat cu prisosin
ță valoarea școlii românești de

caiac canoe, Analiza îndeplinirii
obiectivelor stabilite pentru a-
coastă ediție post-olimpică a C.M. 
a arătat un progres general evi
dent — cete mal bune rezultate 
din ultimii opt ani la probele
olimpice —, dar și faptul că există 
încă posibilități de creștere a per
formanțelor la unele echipaje șl, 
deci, de afirmare și mai puternică 
la viitoarele campionate mondiale 
Și. în. primul rînd, la Jocurile 
Olimpice de la Montreal.

Este meritul sportivilor, al an
trenorilor, 31 întregului activ al 
federației de a fi abordat cu răs
pundere problemele pregătirii și 
ale participării la marile compe-

(Continwfi în pag. a 4-a)
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ELENA IVANOVICI (baschet)CE VA PROPUNEȚI
IN ACEST TRIMESTRU? C.C.A. .

trescu și Ioan Soter. Tot la C.C.A. a 
joace și baschet, in anul 1957. Din 1953. 
din echipa clubului Rapid, pregătită de 
emerit Sigismund Ferencz. in acest an 
din activitatea competiționaiă. In cei _ 
participare la jocuri. Elena Ivanovici a cucerit (îm
preună eu echipa Rapid) de șase ori titlul de 
campioană națională. Din anul 1958 și pină in anul 
1967, a fost componentă a lotului reprezentativ de 
senioare, aducindu-și aportul la clasarea echipei 
României pe locul 4 la campionatele europene din 
anii 1962, 1964 ți 1966. A susținut peste 200 de me
ciuri intei-națlopale. Este de profesie tehnician 
constructor.

Cu ocazia semicentenarului clubului Rapid București, cei mal baraiel 
șl merituoși antrenori șl sportivi au fost distins! cu titlurile de antrenor eme
rit, maestru și maestru emerit a! sportului.

Pionieri și școlari pe pirtiile din zona Brașovului. Foarte bine! Am dori, 
însă, să-i întîlnim pretutindeni — unde zăpada s-a așternut în strat gros 

— pe cuprinsul țării, în cit mai multe concursuri de săniuș...
Foto : Vasile BAGEAC

Născută în anul 1936, în Capitală, Elena Ivano
vici a practicat mal tntli atletismul. In anul 1954 
concura la suliță șt înălțime', sub culorile clubului 

șl îndrumarea antrenorilor Victor Duml- 
‘ învățat să 

face parte 
antrenorul 
s-a retras 
15 ani de

— ne răspunde prof. EUGEN DANCIU, șeful secției sport-turism 
a Consiliului municipal București al Organizației Pionierilor

Ne-a răspuns la această întreba
re prof. Eugen Danciu, șeful secției 
sport-turism a Consiliului munici
pal București al Organizației Pio
nierilor.

„Mai întîi, să activizăm întrece
rile din cadrul „Cupei tineretului", 
competiție de amploare care se a- 
dresează șl membrilor organizației 
noastre. Acum, Ia ediția de iarnă 
* întrecerii, „bătălia" trebuie să se 
dea în această lună și in primele 
zile din februarie, în școlile gene

rale ale Capitalei au fost întocmite 
’planuri speciale de măsuri pentru 

■ participarea la „Cupa tineretului", 
a fost prelucrat regulamentul com
petiției. în vacanța de iarnă a exis
tat și o tabără de Instruire cu ac
tivul pionieresc, în care accentul 
s-a pus pe sport și deci și pe com
petițiile sezonului rece. Sigur, ză
pada ne-a ocolit în vacanță, dar nu 
si acum, în aceste prime zile de 
ianuarie. Așa că timpul pierdut 
nădăjduim să fie recuperat, ca mii 
dc pionieri să se afle printre con- 
curenți la patinaj și săniuș mai 
ales".

Întrucît anul acesta se împlinește 
un sfert de veac de la crearea Or
ganizației Pionierilor, prof. Danciu 
a ținut să ne facă cunoscute unele 
acțiuni legate de acest eveniment: 

„Sfertul de veac care s-a scurs 
<e la înființarea Organizației Pio
nierilor va fi marcat, așa cum se 
cuvine, prin numeroase acțiuni cul
tural-educative și, bineînțeles, spor
tive. In întîmpinarea evenimentu
lui, ceea ce este de subliniat, toate 
organizațiile de pionieri din Capi
tală vor iniția concursuri și com
petiții pe detașamente și unități, 
interunități, pe sectoare, cu priori
tate în aer liber și, firește, în ra-

port și cu condițiile existente 
fiecare școală. Vom urmări felul 
cum școlile sînt preocupate să apli
ce această din urmă recomandare".

Prof. Danciu a enumerat și alte 
acțiuni care se află în atenția pio
nierilor bucureșteni în cel de-al 
doilea trimestru de școală :

„Față de interesul care se mani
festă pentru cicloturism, se va rea
liza o întrecere, o îmbinare intre 
„Floarea prieteniei" și „Ștafeta is
cusinței și a îndcmînării", intitula
tă „Marșul victoriei". O întrecere 
aplicativă, căre sperăm să placă 
participanților. De altfel, în ideea 
asigurării condițiilor necesare, fie
care sector și-a creat cite un cen
tru cicloturistic, în care inițiativa 
va fi mai întîi experimentată, cu 
precădere în perioada lunilor mar
tie și aprilie, a vacanței de primă
vară".

în încheierea dialogului, prof. 
Danciu și-a exprimat dorința ca, 
„alături de profesorii de educație 
fizică, in școli să semneze o pre
zență mai activă toți profesorii co
mandanți de unități de pionieri, 
diriginții care sînt și comandanți 
de detașamente, renunțindu-se Ia 
principiul încetățenit în multe 
locuri că fiind vorba de acțiuni 
sportive toată răspunderea, tot 
greul trebuie lăsat doar pe umerii 
cadrului didactie de specialitate. 
Considerăm că o drumeție, o 
excursie, o acțiune cicloturistică, o 
ieșire la săniuș și patinaj poate fi 
dirijată Ia fel de bine și de profe
sorii de celelalte specialități".

Evident, un punct de vedere 
realist și un mod echitabil de re
zolvare a unor obligații profesio
nale și obștești pentru respectarea 
căruia subscriem integral...

I „CUPA TINERETULUI i fi

9 EDIȚIA DE IARNA,
gr

MAI APROAPE DE
plan sportiv, luna decembrie 

fost marcată de startul in „Cu- 
tineretului",

Pe
g a : 
g Pa ș vergura, pentru 

cepînd cu cei 
jtf 6 ani.

O întrecere,
■S copiilor, îndeosebi, a marii popu- 

lății școlare de la orașe și sate.
La mai bine de o lună de la 

ă primele întreceri, bilanțul este în 
g general satisfăcător. Și, totuși, edi- 
g ția de iarnă a „Cupei tineretului" 
g nu a intrat peste tot în circuitul 
g cotidian al activităților 
g ale elevilor și pionierilor. E drept, 
g în multe zone ale țării ninsorile 
g: s-au cam lăsat așteptate. Dar 
î? chiar și acolo unde stratul de ză- 

padă a însemnat, într-un fel, o 
invitație în aer liber, organizarea 
de concursuri de schi și săniuș, de 
patinaj, a întirziat, dintr-un mo- 
tiv sau altul. Doar inițiative izo- 
late sau acțiuni izvorîte din do-

o întrecere de an- 
toate vîrstele, în- 
care au împlinit

așadar, în atenția

sportive

CRAVATELE ROȘII...5
rința și pasiunea micilor concu- 
renți. Zilele vacanței ar fi fost un 
bun prilej pentru mulți elevi de 
virsta cravatelor roșii să se afle 
pe pirtii și pe derdelușuri. S-a 
recurs cel mai adesea la organi
zarea unor întreceri la... gura so
bei, in care au primat șahul și 
tenisul de masă, unele jocuri spor
tive, Evident că nu sint de negli
jat nici asemenea întreceri ; dar, 
repetăm, ne. aflăm la ediția de 
iarnă a „Cupei tineretului"...

Iată pentru ce așteptăm ca a- 
cum, o dată cu trimestrul II, spor
turile iernii să-și reintre în drep
turi, iar prin „Cupa tineretului" 
să se afle în prim-planul activi
tăților sportive pionierești. Condi- 

în 
la 
și

title atmosferice favorabile 
multe județe pot fi un îndemn 
acțiuni, la inițiative îndrăznețe 
valoroase, așa cum — nu odată 
pionierii s-au arătat capabili să 
dea curs...

le

A BASCHETULUI
Recunoscut unanim ca unul 

dintre ceie mai complete 
sporturi, baschetul este un joc 
de ț> mare frumusețe, presu- 
punînd din partea celor car» 
ÎI practică o sumă de deprin
deri și calități cu totul deo
sebite Iar, la nivel de per
formanță, baschetul necesită o 

la indici 
consistent 

fizică și 
program

:>••• MUȘCHETARII DE LA 
CASA PIONIERILOR 
DIN BAIA MARE 

ÎN FINALĂ!

sebite L_, 
fommnță, baschetul 
pregătire efectuată 
superiori, un foarte 
consum de energie 
nervoasă, ca și un 
competițional aproape non
stop.

Activitatea baschetbalistică de 
la noi beneficiază de sportivi 
dotați, de tehnicieni buni, de 
un calendar intern și interna
țional adecvat, de o bază ma
terială corespunzătoare și, în 
general, de un cadru organiza
toric satisfăcător. în plus, a- 
cest sport se bucură de o lar
gă audiență în rîndurile publi
cului, antrenamentele si me
ciurile fiind urmărite de nu
meroși spectatori pe cit de fi
deli, pe atit de entuziasmați. 
Și totuși, paradoxal, în pofida 
condițiilor, a acestei ambianțe 
favorabile, echipele noastre nu 
au reușit încă să înregistreze 
o performanță autentică. E 
drept, anul trecut, formațiile 
de băieți Steaua (în Cupa cu
pelor) și Dinamo (in C.C.E) 
au ajuns în faza sfer
turilor de finală, ceea ce a 
constituit un progres notabil. 
Dar, mai tîrziu, în toamna lui 
1973, reprezentativa masculină 
a României a ocupat doar po
ziția a 9-a la C. E.

Tată însă că noul sezon com- 
pctițional internațional oferă 
baschetului românesc alte pri
lejuri de afirmare. Trei echipe 
(Steaua în sferturile de finală 
ale „Cupei cupelor" la băieți, 
I.E.F.S. în aceeași competiție, 
însă la fete — optimi și for
mația feminină Politehni
ca București în sfertu
rile de finală ale C.C.E.), 
după debutul de săptămîna 
trecută, susțin azi și mîine 
partidele unei noi manșe im
portante, care le poate deschi
de poarta calificării în fazele 
superioare ale competițiilor. 
Dacă I.E.F.S, este oarecum si
gură de succes. Politehnica în 
deplasare și mai ales Steaua 
trebuie să depună toate efortu
rile pentru a trece și de acest 
prag. încercarea are mari sorți 
de izbîndă dacă va fi mobili
zată întreagă forță de luptă. 
Iubitorii sportului de la noi au 
convingerea că noua tentativă 
a baschetului românesc de 
lansare spre vîrful piramidei 
internaționale poate fi încunu
nată cu succes. Ei au și drep
tul la o astfel de satisfacție !

C. COMARNISCHI

Un exemplu do conștiinciozitate, pasiune, dăruire. Astfel poate II ca
racterizată, succint, proaspăta maeștri emerită a sportului Elena Ivanovici. 
In plus, și pe deplin meritat. 1 se pot aduce elogii pentru corectitudine și 
sinceritate, calități prtn care și-a cucerit simpatie șt prețuire in lumea bas
chetului. Pe teren, o luptătoare pină la epuizare, o pildă pentru partenerele 
tinere. Tehniciană apreciată intr-un post chele al unei echipe de baschet — cel 
de pivot —, ea s-a bucurat de o mare reputație pe plan internațional, fiind 
considerată, la un moment dat, unul dintre cel mal valoroși pivoți al Europei. 
De altfel, timp de jl ani ea a fost una dintre jucătoarele de bază ale repre
zentativei r.oniăniel. La retragerea din activitatea competlțională, Elena Iva
novici a mărturisit eă, deși nu va mal juca baschet, rămtne legată sufletește 
de echipa feroviară, de antrenor și colege, și că va eontintia să vină în sala 
Glulești, dar nu pentru a se antrena, ci pentru a pregăti — voluntar — viitoa
rele baschetbaliste-pivot ale formației Rapid. O intenție foarte frumoasă, pen
tru care 1 se cuvin felicitări șl urări de deplin succes.

VIOREL MORARU (rugby)
S-a născut la 18 octombrie 1931 în comuna Cu- 

eiulata (jud. Brașov), consaerîndu-se ca jucător de 
rugby în echipa Grivița Roșie. în care a jucat din 
1948 (din 1951 în prima formație), avînd ca antre
nor Pe cunoscutul internațional Gheorghe Pîrcă- 
lăbeseu. Datorită calităților sale, Viorel Moraru a 
fost selecționat de 19 ori în echipa reprezentativă 
a țării, iar pentru merite sportive a fost distins 
în 1961 cu titlul de maestru emerit al sportului. 
Din 1958 a preluat conducerea tehnică a formației 
grivițene, cu care a obținut frumoase succese în 
campionatele interne si în întrecerile internațio
nale, dintre care sînt de notat, îndeosebi : cîștiga- 
rea în 1964 a „Cupei campionilor europeni" și cjele 
9 titluri de campion național. Avînd în vedy\re 
contribuția sa la dezvoltarea mișcării rugbystice, 
inginerul Vîorei Moraru a fost distins la sfîrșitul 
anului trecut, cu prilejul sărbătoririi semicentena
rului clubului Rapid și cu titlul de antrenor emerit.

eît și ea antrenor, ing. Viorel Moraru s-a remarcatAtît ca jucător, ... ___________ .. . __  _ ___ _ . , .
printr-o personalitate distinctă, printr-o comportare exemplară pe .terenul de 
sport și in activitatea profesională. Alături de alți jucători de prestigiu, el a 
făcut parte din XV-le reprezentativ despre care șl acum Se vorbește numai 
ou superlative, autor al unor prestigioase rezultate. De c» Viorel Moraru nu 
a abandonat cariera sportivă, dediclndu-1 țn continuare, ca antrenor, nume
roase ore ? întrurît. așa cum ne spunea „pentru a fi antronor trebuie, in pri
mul rlnd, să dovedești un atașament nețărmurit față de sportul ce l-ai în
drăgit in tinerețe. Aceasta este, «Jupă părerea mea, și cheu; succesului. Daca 
o faci ca un simplu funcționar cu... mfnecute, nu vel avea niciodată satis
facțiile dorite. Dimpotrivă, la primul șoc produs de atit de numeroasele greu
tăți', apuci calea cea mai ușoară : cea a renunțării. Ceea ce eu nu am făcut 
niciodată".

Intr-adevăr, nu puține au fost greutățile înttapinate în „cariera" de 
antrenor. Mai ales atunci cind Grivița Roșie a trecut printr-o eclipsă de for
mă datorată schimbării de generație, perioadă din care antrenorul Viorel 
Moraru și formația sa au ieșit, Insă, cu fruntea sus, ăfUndu-se acum pe 
primele locuri ale clasamentului Diviziei A.

INIȚIATIVE MICII RUGBYȘTI DIN FIRTANEȘTII GÂLÂȚIULUi
Rugby la Firtănești, într-o școală 

generală din județul Galați! Sună 
frumos, deși pare de necrezut. Dar 
faptul este strict autentic.

Un foarte tînăr profesor de sport, 
Viorel Secuianu, jucător al divizio
narei B Ancora Galați, este auto
rul acestui experiment, început cu 
mai bine de un an în urmă. Un 
experiment fără pretenții (și, apa
rent, fără șansă de reușită, atita 
vreme cit fotbalul cucerise pe elevii 
școlii), dar — spre 
țiatorului — copiii 
nouă pasiune prin 
Ionul oval.

satisfacția ini- 
și-au format o 
jocul cu ba-

•k'
Acum, la Firtănești, în al doilea 

an de activitate rugbystică, profe
sorul Secuianu are în pregătire nu 
mai puțin de șase echipe (selecțio
natele claselor IU—VIII), cu cîte 
15 minijucători fiecare, dintre care 
8 titulari (se joacă rugby redus, în 
prima etapă de cunoaștere a aces
tui sport), iar restul, rezervele, uti
lizate nu cînd își aduce aminte an-

trenorul, ci, prin rotație, în toate 
partidele. Șase echipe în pregătire 
înseamnă totodată un campionat al 
școlii, sistem divizie, tur în toamnă 
și retur in primăvară, eu arbitri 
formați din rîndul elevilor aflăți în 
ultimul an, cu oficiali tot din mij
locul pionierilor, care țin o evi
dență strictă a meciurilor, stabilesc 
clasamente, programează antrena
mentele, participă la jocurile de
monstrative.

Intr-adevăr, micii rugbyști din 
Firtănești au ieșit dintre granițele 
comunei lor. După ce au făcut de
liciul sutelor de spectatori localnici
— colegi de clase, profesori și pă
rinți — în multe duminici ale anu
lui trecut au evoluat și la Galați, 
în „deschidere" la partidele oficia
le din divizia B. Să mai notăm și 
un alt fapt: trei (deocamdată) din
tre foștii titulari ai secției de mini- 
rugby a școlii — acum absolvenți
— activează pe lingă școlile profe
sionale sau liceele din rețeaua Mi
nisterului Transporturilor și Tele
comunicațiilor din Sibiu (Buruiană,

aripă), Galați (Jalbă, mijlocaș la 
grămadă) și Buzău
a IlI-a).

(Enescu, linia

★
După evoluțiile de 

orașul de reședință 
micii rugbyști din Firtănești tra
tează o întilnire triunghiulară, pen
tru vacanța de primăvară, cu co
legii lor din București, de la șco
lile generale nr. 95 . și 152. Eveni
mentului i se pregătește și cadrul 
corespunzător: se completează e- 
chipamentul (capitol la care atît 
conducerea școlii, prin profesoara 
Teodora Prodan, cit și primarul co
munei, Ion Bădumoiu, acordă un 
sprijin substanțial), se intensifică 
antrenamentele, se conturează „8"-ul 
reprezentativ. Dacă „triunghiularul" 
ar avea loc mîine, formația ar fi 
următoarea: Tănase — Iordache, 
Butură — Buruiană I, Gaiu — 
Buruiană II, Jalbă, Iuga. Dar, pină 
în aprilie, cine știe.., Sînt aproape 
30 de pionieri care aspiri la titu
larizare !

la Galați, in 
al județului,

Șapte dintre finaliștli primului 
campionat republican pentru copii, 
desfășurat la sfîrșitul săptămînii 
trecute în Capitală, au fost repre
zentanți ai municipiului Baia Ma
re, mai precis ai Casei pionierilor 
din localitate. Au venit la finale 
împreună cu antrenorul lor, prof. 
Ștefan Toth, unul dintre sportivii 
de frunte ai țării, dintre spadasi
nii stiliști, cu un deceniu în urmă. 
Acum, prof. Toth se ocupă de creș
terea de noi mușchetari, în zona de 
nord a țării, în Maramureș, în ca
drul Clubului, sportiv orășenesc din 
Baia Mare și al Casei „cravatelor 
roșii".

Este o inițiativă care dovedește 
pasiune pentru sport, dorința de 
afirmare. Și chiar dacă la prima 
ediție a „naționalelor" celor mici 
Petru Ulici, Ștefan Covaci, Romeo 
Vasilache sau Vasile Mășcan n-au 
avut satisfacția ocupării unor locuri 
de frunte, prezența lor într-o fina
lă spune foarte mult. Spune nu 
numai că antrenorul este un profe
sor priceput. Spune. în același timp 
că la Casa pionierilor, prin înfiin
țarea unei secții de scrimă, se do
vedește o bună orientare (doar la 
7i) de kilometri de Baia Mare se 
află unul dintre cele mai puternice 
centre ale scrimei de la noi). Spu
ne, totodată, că prof. Maria Co- 
mănescu, directoarea acestei insti
tuții, înțelege să acorde micilor 
d'Artagnani tot sprijinul, 
de asemenea, că și 
urmăresc cu atenție 
crează odraslele lor, 
în această acțiune 
copiilor prin sport.

Prezența unor reprezentanți ai 
caselor de pionieri (Baia Mare, 
Craiova, Constanța, București) în- 
tr-un campionat național lasă 
să se întrevadă posibilitatea ca în
tr-un viitor apropiat forul de re
sort să organizeze și o întrecere re
publicană la nivelul pionierilor.

Rubrică redactată de
Tiberiu STAMA

un deceniu în urmă.

Spune, 
părinții, care 

felul cum lu- 
sînt angajați 

de educare a

SEMNAL

CU MUNTELE NU-I DE GLUMIT!
Ne aflăm în plină iarnă. La 

munte schiorii alunecă pe pante, 
iar la cabane răsună voia bună 
a excursioniștilor. Dar, odată cu 
instalarea acestui 
sporit și grijile 
ale oamenilor de

Se știe, muntele pe cit este de 
frumos, pe atît se dovedește de 
periculos cînd are de-a face cu 
grupuri de așa-ziși „viteji". Iarna, 
timpul se poate schimba de la 
o oră la alta. Și, totuși, sînt tu
riști care uită adevăruri elemen
tare, atunci cînd pornesc în as
censiuni. Sîntem Informați de 
către Saîvamont 
zile ale acestui an, 
trat cîteva cazuri 
unul dintre ele 
deznodămînt tragic, 
special, de tineri 
urce pur și simplu 
stradă.

La toate acestea se mai adaugă 
și predilecția unora pentru con
sumul excesiv de băuturi alco
olice. „Euforia" ce-i cuprinde îi 
face pe aceștia să comită mari

anotimp, au 
organizatorilor, 

munte.

Sîntem informați 
că, în primele 

s-au înregis- 
de accidente, 

avînd un 
Grupuri, în 

încearcă să 
în ținută de

imprudențe. Recent, un grup e- 
chipat necorespunzător (dar 
mult alcool In organism) 
nici mai mult nici mai 
decît să ajungă la vîrful 
Iar sus erau —20 de grade 
viscol ce nu putea fi înfruntat 
dec't de oameni bine 
Intervenindu-se energic, grupul 
renunțat la intenție, dar dacă 
fi pus-o în aplicare ce s-ar 
putut întîmpla ?

Cu regret trebuie să spunem 
nici unii ghizi nu sînt competenți 
în materie și, aici, este necesar 
să intervină B.T.T.-ul, deoarece 
el este organizatorul principal.

Se știe foarte bine că muntele 
a făcut uneori victime mai ales 
’n Bucegi și Făgăraș. De aceea 
recomandăm celor ce răspund de 
conducerea drumețiilor să nu-i 
accepte decît pe cei echipați co
respunzător.

Ar fi păcat ca o zi sau o pe
rioadă de concediu să se sfîrșeas- 
că cu o dramă ! Cu muntele nu-i 
de glumit !

CU 
dorea 
puțin 

Omul, 
și un

echipați.
a

ar 
fi

că

Paul IOVAN

CLASAMENTELE
După disputarea a două tururi, clasa

mentele Diviziei B la baschet se pre
zintă astfel :

MASCULIN
Seria I

1. Medicina Tg. Mureș
2. Crlșul Oradea
3. Voința Zalău
4. Mureșul Tg. M.
5. Sănătatea S. M.
6. Unirea Dej

Seria
1. Universitatea Bv,
2. Univ. Craiova
3. Olimpia Sibiu
4. U.M. Timișoara
5. Știința Mediaș
6. Constr. Arad

Seria
1. Politehnica Iași
2. Știința Ploiești

10 10 0 966—718 20
3 771—704 17
i 806—763 16
7 728—782 13
7 695—769 13
9 673—908 11

GHEORGHE ZAMFIRESCU

Un accident năpraznic a întrerupt 
dureros firul vieții atletului Gheor- 
ghe Zamfirescu Multiplu campion și 
recordman național, unul dintre cei 
mai vech’ component! al lotului re
prezentativ sprinterul Gheorghe Zam
firescu își dăruia și acum, la 32 de 
ani. cu generozitate tinerească, ta
lentul pe terenul de sport. îndelun
gata sa activitate sportivă, ca mem- 
btu al clubului Steaua, i-a fost re
compensată cu titlul de maestru al

sportului. Modest și sîrguincios, 
Gheorghe Zamfirescu rămîne în ini
mile celor care l-au cunoscut, colegi, 
prieteni sau simpli spectatori, ca un 
admirabil om și sportiv.

Dispariția lui 
cu în floarea 
profund lumea 
tulul românesc.

înhumarea va
17 ianuarie, la ora 14, la 
Ghencea.

Gheorgbe Zamfires- 
virstei îndurerează 
atletismului, a spor-

avea loc mîine. joi
cimitirul

5
5
4
2

IEI B LA BAISC HE
3. C.S.M. Iași :o
4. A.S.A Bacău 10
3. Electrica Flenl 10
6. Voința Tulcea 10

Seria a IV-a
1. Voința Buc. 14 IZ
2. A.S.A. Buc. 14 11
3. Progresul Bue. 14 9
4. I.E.F.S. II 14 8
5. Arhitectura 14 5
6. P.T.T. 14 5
7. Minș Energie Buc, 4 1
8. Univ. Buc. 14 2 1

1037— 837 
977— 801
942— 982
973— 823 

1069—10C3
989—1063
804— 075
933—1155

732—748 13
791—777
702—853
633—853

15
14
13 a

1
2
4
6
7

503— 421 1»
504— 381 14 
392—433 12 
400—481 10 
352—501 3

0 913—409 :o
2 665—443
5 467—611
6 335—488
7

10

18
13
14
11

0

26
25
23
22
19
19
18
16

15
15

494—343 
480—376 
391—4Și 11 
399—472 10 
370—473 8

FEMININ 
Seria

1. Metalul Salonta
2. Pedagogic Tg. M.
3. Șțiința Mediaș
4. Știința Sf. Gh.
5. voința oradea

a

8 2 857—628 13
8 2 735—649 18
6 4 755—790 II)
3 7 533—683 13
3 7 664—715 13
2 8 751—330 12

9 1 959—613 13
5 5 793—764 15

462—542
347—702

372—401
549--382
514-399

ia
18
13

* n-a
S 7
3 6
8 4
3 2
8 1

III- »
10 10
10 B
10 5
10 4
10 3
10 0

IV- a
10 8 2
10 3 2
10 8 2 ___
10 3 7 414—508 13
10 2 3 340—450 12
10 1 9 235—534 1»

Focșani șl I\T.T.

Serla
1. Votața Brașov
2. Constr. Arad 
S. Medicina Tim.
4. Rapid Deva
5. Univ. Craiova

Seria
1. C.S.U. Galați
2. Tomlstex C-ța
3. Moldova Iași
4. Sănătatea Pi.
5. Constr. Gl.
8. Confecția Fcș.

Seria
1. Arhitectura
2. I.E.F.S. II
3. Progresul Buc,
4. Medicina Buc.
5. Univ. Buc.
6. P.T.T.

Formațiile Confecția . , ... _,
au fost penalizate cu cite 1 punct pentru 
neprezentări. Intrecerila turului al trei
lea încep la 27 ianuarie.

•ZIAilHUII
DESPRE PRODUCȚIA, CALITATEA

Șl DESFACEREA MATERIALELOR SPORTIVE (I)
Pe adresa redacției continuă să 

sosească răspunsuri ale unor foruri 
vizate în ciclul nostru de materiale 
privind producția și calitatea mate
rialelor sportive, răspunsuri care, în 
general, fac dovada unei atenții spo
rite față de acest sector,

BOGAT PLAN DE
dar permit, 
MASURI,.
Comerțului 
adrese, a-

Din partea Ministerului
Interior am primit două 
parținînd Direcției comerciale meta- 
lo-chimică, serviciul electrice-sport, 
una purtînd semnătura tov. director 
I. I’atraulca, cealaltă a tov. director 
adjunct A. l'acorian, ambele lăsînd

totodată, să se observe că nu peste 
țot se depun eforturi consistente 
pentru lichidarea lipsurilor consta
tate, că pe alocuri se manifestă în 
continuare indiferență și superficiali
tate în tratarea problemelor puse 
discuție.

DAR ȘI... LIPSURI PLANIFICATE
să se înțeleagă că se va acorda

în

BChiurilor... fondul de marfă existent 
(stocul, plus contractele încheiate) a- 
sigură desfacerea pentru anul 1974, 
cu un stoc final 
decembrie

CUM AM CIȘTIGAT, CUM AM PIERDUT!
(Urmare din pag 1) în plus, tinărul și

i a
le de sîmbălă și au obținut revan
șa. Dar, cele două puncte culese Ia 
Galați ne-au deschis calea spre lo
cul III pe podiumul campionatu
lui. Pentru a-1 ocupa, ne este ne
cesar un singur meci egal cu Du
nărea în cele două întîlniri din 
turneul final".

OCTAVIAN CORDUBAN (Dună
rea) : „înfrîngcrea severă din pri
mul meci s-a datorat nerespectării 
de către jucători a sarcinilor tacti
ce dinainte stabilite. Înaintașii noș
tri au evoluat slab, s-au repliat cu 
încetineală după pierderea pucului, 
permițind bochciștilor din Miercu
rea Ciuc să inițieze multe atacuri 
supranumerice, care au făcut șah-

mat apărarea. 1 _ . ____ „
talentatul nostru portar Huțanu 
fost, evident, într-o zi proastă.

A doua zi. cînd jocul s-a 
aspectul partidei a fost cu

BASCHET

legat, 
totul

altul. Am pierdut, fără îndoială, 
două puncte care pot atirna decisiv 
în lupta pentru locul III. Dar vom 
căuta să recuperăm la București. 
Este greu, dar nu imposibil !'

P. CZMOR (,,U" Timișoara):

„AM DOMINAT
Intr-unui din cele mai interesan

te meciuri ale etapei de duminică 
a campionatului republican mascu
lin de baschet, Universitatea Timi
șoara a dispus de I.E.F.S. Victoria 
și înfrîngerca sînt comentate de 
doi dintre cei mai buni jucători ai 
echipelor respective, solicitați de 
corespondentul nostru județean, 
Petre Arcan :

PANOU"

DfSfAȘURAREA CONCURSURILOR DE SCHI
(Urmare din pag l)

veniți într-un schimb de experiență, 
prin reciprocitate, la colegii lor de la 
Predeal. Inițiativa s-a dovedit intere
santă și fructuoasă pentru ambele 
Părți, iar pentru schiori a constituit 
și obiectul unor rivalități angajate 
încă de la această fragedă vîrstă. 
Tocmai pentru a ilustra și această 
participare internațională, publicăm 
mai jos și rezultatele, ce nu au apă
rut în ziar, de la unele probe indi
viduale de fond din cadrul „Cupei 
Brașovia".

5 km — juniori mici: 1. Moise Gîr- 
bacea (LES Predeal) 20,50; 2. Costel 
Terciu (LES) 21,01 ; 3. Vasile Apostu 
(Steagul roșu) 21,50; 3 km — junioa
re mici: 1. Lipea Catarsca (Samokov) 
10,53 ; 2. Iulian» Seekeli (șc sp 
Gheorghieni) 10,59 ; 3, lordanca Laza-

rova (Samokov) 11,13 ; 4 km — bă
ieți: 1. Dumitru Crivăț (Steagul ro
șu) 17.06; 2. loan “' 
Rîșnov) 17.20; .3.
(Samokov) 17,26 ; 
Gyulay Kișs (șc.
11,58 ; 2. loan LungocI 
12.27 ; 3. Venczel Ilanai 
Gheorghieni) 12,38 ; 3 fam — fele 
Elena Lanșusișț (Brașovia) 12.02 
Ebna Uzate va (Samokov) 12,10; 
Tvedanca lordanova (Samokov) 12,12; 
2 km — eopii : L Marin Cioacă fȘir- 
nea) 17,17 ; 2. Gheorghe Dia (Rîșnov,
17.21 ; 3. Marius Doicu (Brașovia)
17.22 , 2 km — fetițe: 1. Maria Ovi- 
cioiu (Brașovia) 16,13 ; 2. Elena Urs 
(Brașovia) 16,27 : 3 Elena Cojocaru 
(Șirnea) 17,40 ; 1 km — fetițe : 1 
AstrJd Hanisch (șc. sp Sibiu) 9,03 : 
2. Daniele Mirică (sc. sp. Rîșnov) 
10,19 ; 3. Maria Oltea.iu (Brașovia) 
12.02.

Cimpoia (șc. sp. 
Rumen Mladenov 

3 km — copii : 
sp. Gheorghieni) 

(Brașovia) 
(șc. șp. 

1. 
2. 
3.

LUPTA SUB
PETRU CZMOR (UNIVERSITA

TEA TIMIȘOARA) : „Deoarece e- 
chipa I.E.F.S. a constituit întotdea
una o adversară dificilă, am abor
dat partida cu mult trac. Ascultînd 
indicațiile antrenorului Nicolae Io- 
nescu, am temporizat jocul în 
scopul scoaterii din ritm a adver
sarului, căruia îi conveneau acțiu
nile rapide și contraatacurile. Am 
dominat lupta sub panou, unde Mă- 
năilă și Cîmpeanu au cîștigat ma
joritatea mingilor; am avut o 
foarte bună precizie în aruncările 
de la semidistanță. Apreciez arbi
trajul prestat de V. Kadar și G. 
Berekmeri, care au izbutit să stă
pânească o întrecere aprigă".

MARIAN BRABOVEANU (I.E.F.S.): 
„Victoria colegilor timișoreni a fost 
meritată. Noi am dorit mult succe
sul, dar el a revenit echipei cu 
talie mai mare, superioară sub pa
nou, unde jucătorul nostru cel mai 
înalt — Berceanu — a evoluat ti
morat și a trebuit să stea cîtăva 
vreme pe banca rezervelor. în re
priza secundă, nu am fost în stare 
să-i anihilăm pe Cîmpeanu și 
Czmor sub coș și am fost surprinși 
de precizia „semidistanței" lui 
Minius și Roxin. Cred că un cu- 
vînt hotgritor l-au avut și oboseala 
cronică pe care o resimțim după 
turneele primului tur, sesiunea de 
axamene și distanța mare a depla
sării La Timișoara".

I

să se înțeleagă că se va acorda o 
atenție mai mare producției și cali
tății materialelor sportive, precum 
și desfacerii acestora.

„Majoritatea problemelor identifi
cate de dv. în ceea ce privește nea
junsurile care mai există pc linia 
sporirii producției, îmbunătățirii ca
lității și diversificării sortimentale 
au fost înscrise în programe comune 
de măsuri între M.C.I. — ministere 
producătoare și C.N.E.F.S. cu termene 
concrete de soluționare... Pentru îm
bunătățirea aprovizionării populației, 
a organizațiilor sportive și a școlilor 
cu articole sportive, M.C.I. și 
C.N.E.F.S. au analizat recent pro
blemele care se ridică, încheind un 
program de măsuri și termene de 
soluționare... O atenție sporită va fi 
acordată măririi numărului de maga
zine și raioane specializate prin a- 
tribuîrea de noi spații comerciale co
respunzătoare, în special în capita
lele de județe și în municipiul Bucu
rești (n. r. în ceea ce privește Capi
tala, în paginile ziarului nostru am 
avansat propunerea ca magazinul 
„Vulturul de mare" să devină spe
cializat pe desfacerea articolelor spor
tive, dar despre aceasta nu se men
ționează nimic)... In vederea unei a- 
provizionări corespunzătoare a uni
tăților de desfacere, se vor întocmi 
nomenclatoare cu articole de sport 
care trebuie să se găsească în mod 
obligatoriu în magazinele de sport. O 
atenție deosebită se va acorda pro
blemelor legate de îndeplinirea an
gajamentelor asumate de ministerele 
producătoare în baza programelor 
de măsuri convenite cu acestea, pre
cum și a creării unor condiții mai 
bune de aprovizionare a rețelei de 
desfacere cu amănuntul prin com
partimente și gestiuni distincte la 
nivelul întreprinderilor cu ridicata".

Se mai menționează că „unele ar
ticole vor continua să aibă un ca
racter deficitar". Explicația ? „Cere
rile comerțului nu sînt acoperite in
tegral prin contracte, exemplu : 
mingi fotbal, volei și handbal, fur
nizori : Flacăra roșie — București și 
Căprioara Sebeș-AIba ; anvelope și 
camere bicicletă, furnizor — „I.J.I.L. 
Dîmbovița".

Dacă situația fește „de altfel cu- 
noscu'ă", de ee nu se iau, atunci, 
măsuri hotărite ? Pentru că solici- 
tanții au nevoie de articole concrete 

' j „situație cunoscută"...
cuvinte și despre produsele 
de iarnă. Sîntem informați 
actualul ritm de vinzare a

preliminat Ia 31 
1974 de ci leva mii pe

rechi". Să sperăm că așa va fi și că 
nu vom primi la redacție nici o se
sizare referitoare la lipsa schiturilor. 

Să mai notăm că M-C.I. e.JXe în 
dezacord eu opinia fabricii din Re
ghin, deoarece „afirmația conducerii 
I.P.L. Reghin cu privire Ia cantitățile 
de schiuri eomandate de unitățile 
M.C.I. pentru anul 1973 este perfect 
valabilă, dar în sens invers". Atunci ?

ANALIZA CU URMĂRI 
FAVORABILE

De la Centrala de prelucrare » 
lemnului ne-ă parvenit la redacție 
adresa semnată de tov. director teh
nic și de producție, ing. D. Nicoară, 
care, referindu-se la materialul nostru 
„Are randament moderna linie de 
producție a I.P.L. Reghin ?“, menți
onează : „deficiențele relatate în ar
ticol au constituit obiectul 
ce s-a făcut la întreprinderea 
ducătoare, I.P.L. Reghin".

Concluziile 
le-am publicat 
cembrie 1973, 
primit de Ia 
după cum se ........... _.....
vin în contradicție cu cele ale M.CX 
Cine are dreptate ?

Notăm cu satisfacție că „urmare a 
sesizării făcute de dumneavoastră, 
s-a dispus devansarea de urgență a 
termenelor de execuție a noilor ti
puri de crose de hochei, inițial pre
văzute în programul de măsuri a 
se executa In anul 1974. Astfel, un 
prim Iot de crose armate cu țesă
tură din fibră de sticlă, îmbunătă
țite calitativ, a fost executat și pre
zentat specialiștilor Federației ro
mâne de hochei cu ocazia competi
țiilor de la Miercurea Ciuc*.

Apreciem, de asemenea, eforturile 
depuse pentru suplimentarea canti
tăților contractate, cu toate că, in
tr-adevăr, ultimele sezoane hivernale 
au fost mai sărace In zăpadă. Poate 
vine acum, spre bucuria tuturor, de 
la furnizori la beneficiari 1

Nu trecem sub tăcere nici faptul 
in bune 

revin, 
în con. 
contra c- 
externă.

analizei 
pro-

noi 
de-

și nu de o
Cîteva 

specifice 
eă „io

acestei anchete
In ziarul din 14
în urma răspunsului 

I.P.L. Reghin, dar, 
vede, unele afirmații

că „pentru a-și putea realiza 
condițiuni sarcinile care-i 
I.P.L. Reghin va fi sprijinită 
iinuare pentru acoperirea cu 
te pentru piața internă și ______
va fi asigurat cu materiile prime si 
materialele tehnologice necesare, atit 
din țară, cit și din import, va fi în
drumat și controlat pentru a rea
liza și livra numai pro tuse de cali
tate superioară". O promisiune pe 
care, firește, nu o vom uita. Nici 
noi, nici I.P.L. Reghin.

Rubrica redactata de
EmatiHtl ttHTANIANM
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RETROSPECTIVA TURULUI
DIVIZIEI A (VIII) CAMPIONATUL Șl SPECTATORII SĂI

Dacă problemele prezentata pînă 
•cum, în aceste retrospective dedi
cate primei părți a Diviziei A, au 
avut referiri directe cu jocul, astăzi 
ne vom opri asupra unul subiect 
care, chiar dacă nu are contingen
țe nemijlocite cu el, condiționează
— șl încă într-un mod determinant
— însăși existența jocului, încadrat 
în obligațiile unui campionat de 
înaltă performanță cum este Divi
zia A. Ne vom ocupa de mecanis
mul desfășurării campionatului 
care, în punctul pe care l-a atins
— atît ca vechime, cît și ca loc pe 
care-1 ocupă în ierarhia competiții
lor interne ale sportului nostru — 
trebuie să se bucure de o deosebită 
grijă, de o .Asistență tehnică" per
manentă, utilizîndu-se nu numai 
cele mai modeme mijloace, dar și 
dovedindu-se o promptitudine per
manentă față de rapida evoluție a 
vieții moderne, a apariției unor ra
porturi noi între diversele 
de manifestări

Campionatul 
prin urmare, 
nentă a celor 
dar are nevoie 
de mijloace organizatorice atracti
ve și ingenioase spre a-1 face me
reu actual și interesant. Bineînțe-

de

sau mai mici. Nu există, altfel 
spus, o cointeresare și asta tace ca, 
de pildă, Universitatea Craiova să 
nu beneficieze in mod direct 
Împrejurarea, foarte favorabilă ei,
că deține bugetul cel mal ridicat 
al încasărilor din Întreg fotbalul 
nostru. Și în mod invers că alt 
club, cu venituri mult mai mici, să 
suporte direct consecințele încasări
lor sale reduse in însuși modul 
cum iși va putea desfășura in vii
tor activitatea. Printre proiectele 
unor înnoiri preconizate de F.R.F., 
acest element al cointeresării mate
riale este adus pe poziția de prim- 
plan pc care o merită. Dar noua 
situație, care sperăm să fie statua
tă, obligă la alt dinamism, la altă 
optică, obligă la abandonarea in
diferenței și platitudinii, pentru că 
probabil că într-o zi fiecare club

resul spectatorilor localnici nu se 
diminuează complet și se înregis
trează și pe această cale încasări 
acceptabile, toate aceste elemente 
fac ca televizarea unei singure par
tide cu o zl Înaintea restului eta
pei să reprezinte soluția cea mai 
echilibrată și mai convenabilă. Dar, 
există condițiile pe care ambele 
părți trebuie să le respecte și ele 
privesc, pe de o parte, o rotație a 
echipelor de pe terenurile cărora 
șe transmite (lucru realizat în bu
nă măsură în sezonul trecut), iar 
pe de alta, înțelegerea echipelor de 
a contribui la realizarea acestui 
program televizat pe întregul sezon, 
fără punerea unor condiții care ti
par de multe ori ridicole, cum e 
aceea a neaeceptării începerii par
tidei — să zicem — la ora 14 în 
loc de 15 pentru că... s-ar deregla

vizie este egală cu obligația iubi
torilor de fotbal să vină In arenă, 
ți cu terminarea propriilor îndato
riri. Se uită foarte ușor datoriile 
pe care gazdele le au față de oas
peții lor de fiecare duminică sau 
din două în două săptămîni și care 
vorbesc și despre curățenia stadio
nului, despre programele auxiliare 
meciului, despre tombole, despre 
mici atenții față de suporteri, care 
adaugă interesului pur fotbalistic 
pe acela al plăcerii revenirii în- 
tr-un loc unde ești așteptat și în- 
tîmpinat cu grijă.

Competiție veche, Divizia A de 
fotbal are nevoie de asistență și 
regenerare, asemenea tuturor lucru
rilor care pot căpăta rugina timpu
lui. Și de aceea am preferat ca 
in rindurile dedicate capitolului or
ganizatoric să ne ocupăm numai de

AGENDA PREGĂTIRILOR
■

7
perii returului, fom>»țla studenților gă- 
lițeni va susține mai multe jocuri ami
cale. 10 dintre ele fiind deja perfectate.

GOJGARU, BOLNAV, NU PARTICR’A 
LA PREGĂTIRILE CHIMIEI RM. VILCEA

MEDIA GENERALĂ 
0 ÎNCURAJARE?

nevoie, 
perma-

publice.
nostru are 
de o grijă 
care răspund de el, 
ți de Idei novatoare,

genuri

Totalizind datele, aproxima
tive, ale prezențelor la cele 
153 de partide ale turului ac
tualului campionat, ajungem 
Ia media de 11600 spectatori 
de partidă, o cifră la fel de 
aproximativă ca și cele din 
care decurge. însă trebuie să 
ne ghidăm după ea, luînd — 
cu rigoarea care -se impune — 
o doză de optimism în privin
ța atracției campionatului. De 
unde provine acest mic opti
mism ? 
că media 
campionat 
spectatori, 
acum.

Argumentele care ne dietea- 
reținută satisfacție vin 
la împrejurarea că, pe 
parte, numărul jocurilor 
orașelor angrenate In 
divizie a crescut, con-

De la împrejurarea 
turului trecutului 

a fost de 10 700 de 
deci sub aceea de

Zilnic, fie pe stadionul din Zăvoi, fia 
în sala de sport a Liceului Vaslle Boaită, 
fotbaliștii Chimiei Km. Vîlcea, deținăto
rii primului loc în seria a II-a a Divi
ziei B. se antrenează sub îndrumarea 
lui Gheorghe Nuțescu. La începutul lunii 
februarie, vllcegll vor pleca, probabil, 
peste hotare. Intr-un turneu de cîteva 
jocuri. Pină la 10 martie, cînd va juca 
primul meci al returului, acasă, cu 
S.N. Oltenița, formația vîlceană va sus
ține o suită de partide amicale cu 
Steaua. F.C. Argeș, Uuiv. Craiova, Rapid, 
Electroputere etc.

Au fost Incluși în lot patru jucători 
noi : Nuțescu (fiul antrenorului), COs- 
tache, Enache șl Marinescu. In schimb. 
Bonose șt Gojguru ridica șemne de în
trebare. Primului îl expiră la 1 februa
rie dezlegarea acordată de Universitatea 
Craiova și nu se știe, deocamdată, dacă 
clubul studențesc va accepta prelungirea 
împrumutării lui la Hm. Vîlcea. Lui Goj- 
garu, bolnav (dereglări cardiace) medi
cii l-au interzis orice efort fizic pînă tn 
luna mai.

Azi. echipa »e va Intîlni. In premieră 
pe ’74, cu suporterii șl simpatizanțli sfii, 
la club, unde conducerea Chimiei a or
ganizat un simpozion, prilej cu care va 
fl prezentat un film de lung — 
realizat la antrenamentele șl 
oficiale ale lui Haidu, Stana.
Șutru, Gojgaru...

Florian ALBU, coresp.

® Fotbaliștii <Se la Constructorul au 
început antrenamentele In ziua de 8 ia
nuarie. între 19 ianuarie și 3 februarie, 
ei vor fi oaspeți! Predealului, nevenită 
la Calați, fosta' finalista a „Cupei Ro- 
măniei" va întîlni, in meciuri de veri
ficare. pe Gloria Buzău, Delta Tulcea, 
Chimia Brăila. Oțelul Galați ete. Echipa 
antrenată de Vasile r.ubau are în proiect 
și o partidă internațională in Bulgaria, 
cu o formație din orașul Sllistra.

• Dornică de a avea în retur o com
portare superioară sezonului trecut, e- 
chipa oțelurilor gălățenl se pregătește în 
aceste zile cu toată atenția șl seriozitu- 
tea. Lotul a fost completat cu Ambruș, 
provenit de la C.S.M. Reșița. La sftrșibJl 
săplăminit, jucătorii de la Oțelul ișl vor 
muta „cartierul" pregătirilor la munte, 
în stațiunea Bușteni.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

CINCI JUNIORI PROMOVAȚI 
IN LOTUL VIITORULUI VASLUI

metraj. 
jocurile 
Donose,

s-au 
fast 

urmat

VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE B 
DIN GALAȚI

• Fină duminica viitoare, pregătirile 
echipei C.S.U. Galați se vor desfășura 
în localitate, după care Iotul condus de 
antrenorul Ion ZaluwU se va deplasa ln 
stațiunea Slănlc Moldova. înaintea înoe-

Jucătorii de la Viitorul Vaslui 
reinUtait la 10 ianuarie, cînd au 
prezenți la vizita medicală ; a 
analiza turului, iar la 13 ianuarie fot
baliștii antrenați de Ion Ștefănescu au 
participat la primele antrenamente în 
aer liber. După cum ne spunea antre
norul, echipa, deși lipsită de experiența 
meciurilor din „B“, a avut în tur o evo
luție mulțumitoare, dătătoare de spe
ranțe lntr-o comportare și mal bună m 
returul campionatului.

Lotul formației a fost completat eu 
duci juniori.

In jurul datei de 85 ianuarie, echipa 
se va deplasa, pentru o pregătire co- 
mună, Intr-o stațiune de pe Valea Pra
hovei, unde va susține și citibva meciuri 
de verificare cu echipe aflate în sta
țiune.

Octavian GUȚU, coresp.
RADU PAMFIL S-A REÎNTORS

LA BAIA MARE i
De eîteva zile, Minerul Baia Mare se 

află la Băile Herculane, unde va rămîne 
puii în ziua de 26 ianuarie. In lotul 
eehipel Stnt de semnalat două noutăți : 
Tonea (fundaș, transferat de la Minerul 
Horșa) Și Radu Pamfil, revenit de la 
Dinamo București. Primele jocuri de 
verificare se vor disputa la Baia Mare, 
in compania divizionarelor C din județ-

T. TOIîATAN, coresp. județean

com- 
roșu,

© Considerații asupra 
portarii echipelor Steagul 
Politehnica Timișoara, „U" Cluj 
și Jiul în turul campionatului.

din cuprinsul coreia vă 
mandăm r

Azi a apărut numărul 399 
al revistei

ză o 
și de 
de o 
și al 
prima 
comitent cu faptul că au venit 
în primul campionat orașe noi, 
avide de disputele de pe în- 
tiia scenă a fotbalului nostru.

Dar mediile obținute de pri
mul act al ultimelor două 
campionate, puse alătur! de 
cele înregistrate în multe țări 
europene, rămîn destul de în 
urmă, și asta nu din pricina 
scăderii interesului publicu
lui pentru fotbal, cit din alte 
motive pe care 

înIe amintim 
t urate.

incercăm «ă 
rindurile ală*

valoarea joculuicu
cele 18 competttoa-

Ies, în paralel 
pe care-1 oferă 
re, elementul acesta rămînînd de
terminant pentru succesul său de 
public. Prima șl marea condiție a 
unei competiții de durată rămîne 
REGULARITATEA EI. Ani de zile 
campionatul a avut un program a 
cărui valabilitate nu dăinuia mai 
mult de două-trei eăptămîni de la 
startul turului sau al returului. 
Jocurile echipei naționale, ba de 
multe ori și cele peste hotare ale 
echipelor de club, interveneau des 
și masiv în desfășurarea întrecerii. 
De cîtva timp s-a obținut această 
echilibrare și respectare a graficu
lui competițional, ceea ce e un se
cret al popularității disputelor. Chiar 
în situația în care reprezentativa a 
ajuns Ja un program mult mai bo
gat, chiar în condițiile în care for
mațiile de club sînt angajate într-o 
proporție aproape dublă pe planul 
internațional, cele 17 etape ale unei 
formule amplificate s-au desfășu
rat, în vara și toamna anului tre
cut, pe o porțiune convenabilă (12 
august — 9 decembrie), care nu a 
creat prea mari dificultăți echipe
lor și a împăcat și interesele re
prezentării fotbalului nostru peste 
hotare. Se înțelege că ne gîndim 
la disponibilitățile de timp oferite 
pregătirii și nu la aspectele calita
tive ale acestei reprezentări.

Rămîne, așa cum s-a mai amintit 
de multe ori, ca programarea să 
cîștige în perfecțiune prin FIXA
REA CELOR MAI CONVENABILE 
ZILE ALE SAPTAMÎNII, CA ȘI 
PRIN ALEGEREA ORELOR DE 
MAXIMĂ EFICACITATE. Sub a- 
cest aspect, programarea campio
natului a rămas rigidă, provocînd, 
după părerea noastră, daune finan
ciare importante cluburilor în parte 
și fotbalului în general. Programă
rile din București, adeseori la con
curență ; nefolosirea posibilității ca, 
în finalul sezonului, cînd zilele sînt 
mai scurte, să se treacă întreaga 
etapă duminica dimineața; neale- 
gerea celor mai centrale stadioane, 
în situațiile orașelor care dispun de 
mai multe instalații de amploare, 
iată cîteva dintre problemele care 
au grevat asupra realizării unor 
cifre mult mal importante de spec
tatori șl, implicit, de încasări.

Dar, indiferența cu care aseme
nea chestiuni sînt tratate nu tre
buie să ne mire. Pentru că în 
multe cazuri cluburile nu simt di
rect, pe pielea lor, avantajele sau 
dezavantajele încasărilor mai mari

ȘI-A RELUAT ACTIVITATEA
Meciul Universitatea Craiova — F. C. Constanta a prilejuit o dispută interesantă, pe muchie de cuțit, încheiată 
cu victoria la limită a formației gazdă. Au prevăzut suporterii echipei lui Cernăianu spectacolul oferit pe gazon 
și au umplut pînă la refuz tribunele
„va dormi așa cum își va așterne".
E marea problemă a organizării 
campionatului nostru, în rezolvarea 
căreia stă garanția avansării lui și 
pe planul interesului publicului.

stadionului Central din localitate Foto : S. BAKCSY Șl «a ECHIPA DE OLD-BOYS A RAPIDULUI!

UN „MODUS VIVENDI"

CU TELEVIZIUNEA

Printre 
asemenea,

• blema transmisiilor directe la tele
viziune. Indiscutabil că serviciile 
făcute de televiziune fotbalului în 
general nu se pot contesta și, pînă 
la apariția unei concurențe în care 
părțile n-au vrut să trateze cu bu
năvoință, cum se petrec lucrurile 
în alte țări, nici nu s-a putut vorbi 
de o ciocnire de interese. Televi
ziunea noastră rămîne una dintre 
recordmanele mondiale ale trans
misiilor directe de fotbal, lucru 
care reiese clar din toate statisti
cile internaționale dc specialitate.

subiectele care cer, de 
clarificări apare și pre

sistemul de joc. Mai există varian
ta acelor transmisii de la derbyuri- 
le bucureștene, cazuri în carer îm
pingerea orelor de disputare peste 
acelea ale terminării partidelor din 
restul țării rămîne obligatorie, spre 
a evita mari daune financiare. în 
orice caz, socotim că procedîndu-se 
cu toată înțelegerea de ambele 
părți, fotbalul nostru poate benefi
cia de raporturile unei 
crări între televiziune 
specialitate.

ceea ce leagă întrecerea de public, 
celelalte aspecte ale acestui dome
niu — cu nimic mai prejos (capi
tolul cluburi, jucători, sistem com
petiție etc.), dar mai des atacate 
— rămînînd să fie abordate cu alte 
prilejuri.

Eftimie IONESCU

Zilele trecute și-a reluat pregăti
rile în vederea noului sezon fotba
listic și echipa de old-boys a Rapi
dului. Antrenorul Marin Bărbules- 
cu a prezentat jucătorilor — reu
niți cu același entuziasm și cu ace
eași dragoste pentru sport și pentru 
clubul feroviar care le sînt carac
teristice — programul de pregătire

(constând, în 
antrenamente 
ber), precum 
acest an, echipa foștilor jucători ai 
Rapidului va susține un număr 
sporit de întîlniri amicale, atît în 
țară, cît și peste hotare (ei sînt, 
printre altele, în posesia unei Invi
tații de a evolua în Belgia).

...DAR ALTUL

bune conlu- 
și forul de

ESTE

ELEMENTUL ESENȚIAL

Tot ce-am amintit pînă acum nu 
poate, însă, Interveni în mod deci
siv asupra succesului organizatoric, 
de public, al campionatului fără 
existența elementului esențial al 
întrecerii, calitatea jocului. însăși 
cifrele din chenarele alăturate 
vorbesc mai bine decît orice alt co-

ORAȘE CARE URCĂ, ORAȘE CARE COBOARĂ!
Spre a Încerca cit de cît o 

campionatul actual, față de aceeași___ ___ _____________________ _____ __
față-n față totalul de spectatori după șase jocuri in ediția 1372/73 (tur) și acela, 
pentru același număr de jocuri, din ediția actuală. Am limitat Ia șase jocuri 
mica noastră statistică pentru a realiza o egalitate de tratament a orașelor pe 
care te prospectăm. Iată rezultatele operațiunii noastre :

1972/73

luare de puls a interesului publicului în 
perioadă a campionatului trecut, am pus

1373/7*

175 0W 
7S 000
97 000
83 000
31 000

CRAIOVA
ARAD 
CONSTANTA 
REȘIȚA 
PETROȘANI

PITEȘTI 56 000 K 000
PLOIEȘTI 81 000 50 000
TG. MUREȘ 68 000 W 000
BACAU 50 «O» *7 000
BRAȘOV 62 000 59 000

Cum vedeți, există centre fotbalistice In urcare și, bineînțeles, tn frun
tea lor se afli Craiova, care Înregistrează o creștere simțitoare a spectatori
lor. In schimb. In majoritatea cazurilor, ca urmare a comportării slabe In în
trecere a formației orașului (Ploiești, Bacău), dor tn alte cazuri fără vreo 
justificare (Pitești, Tg. Mureș, Brașov) înregistrăm diminuări alarmante.

V

(N. R. Bueureștiul șl Clujul — deoarece posed* mal mult de o echlpi — 
ți orașele nou intrata (lași ți Timlșoera), din lipsi de termeni de comparație, 
lipsesc din acest tabel).

în același timp, a existat dintot- 
deanna dorința reciprocă pentru 
rezolvarea atît a intereselor fotba
lului nostru, cît și a obligațiilor te
leviziunii față de abonați! săi și, 
pornindu-sc de la aceste poziții, lu
crurile s-au rezolvat adeseori satis
făcător.

Din studierea diferitelor formule 
întrebuințate pînă acum, credem 
că cea mai reciproc avantajoasă 
rămine aceea a televizării în direct 
a unei partide, devansată cu o zi. 
Ce se realizează prin acest sistem ? 
Nu numai exclusivitatea televiziu
nii asupra respectivei partide, dar 
și apărarea intereselor materiale 
ale cluburilor. Pentru că, atît din 
baremul pe care organizatorii și fe
derația îl primesc din partea Tele
viziunii, cît și împrejurarea că, 
fiind singura întîlnire a zilei, inte-

mentariu despre produsele imediate 
ale jocului bun, implicit ale suc
ceselor, pentru situațiile încasărilor 
echipelor din primul eșalon al fot
balului nostru.

Nu vrem să omitem și acele fe
nomene de oboseală, de plictiseală 
a publicului care au apărut în di
verse locuri, dar leacul acestei ma
ladii stă tot în puterea, în efortu
rile, în valoarea echipelor-fanion 
ale respectivelor orașe. Cu cît vor 
fi găsit mai repede drumul spre un 
fotbal atractiv și spectaculos, spre 
locurile de frunte ale clasamen
tului, cu atît mai rapid Se va pro
duce și reîntoarcerea spectatorilor 
în stadioanele rămase pe jumătate 
goale. La acest punct n-am vrea 
6ă-i uităm pe gospodarii stadioa
nelor, care socotesc că simpla pro
gramare a unui meci de prima di-

această perioadă, din 
în sală și în aer li- 
și cel de jocuri. în

• Reportaje de la pregătiri
le pentru viitorul sezon ale divi
zionarelor A : Dinamâ, F. C. 
Argeș, U.T.A. și C.F.R. Cluj.

• O zi în mijlocul juniorilor 
care ss pregătesc pentru Tur
neul U.E.F.A. 1974.

• La „Interviul »âptăminil“, 
noul antrenor emerit Ion Coi- 
tea, de Ia clubul Rapid.

® Noua echipă națională in 
căutarea drumului spre omoge
nizare ți confirmare.

I

ȘL TOTUȘI, DINAMO MAI SPERĂ ÎNCĂ LA TITLU!
• Aspecte medico-sportive 

legate de caracteristicile peri
oadei pregătitoare de iarnă.

(Urmare din pag. 1)

pe campioni în pragul vilei „Ro
binson", acolo unde și-au stabilit 
pentru cîteva zile, ale acestei va
canțe active, cartierul general al 
pregătirilor. Erau cu toții gata de 
antrenament. Și, la ora 10 punct, 
coloana de 
bastre 6-a 
pudrați cu

treninguri roșii și al- 
pierdut printre brazii 

nea.
★

107. Aici locuiesc cei 
doi antrenori ai campionilor, Du
mitru Nicolae-Nicușor și Nelu Nun- 
weiller. Din acest sezon, ei doi vor 
conduce pregătirile formației dina- 
țnoviște. Așadar, după un an și 
jumătate, timp în care — șapte 
luni — a lucrat în Ghana, Nicu- 
șor revine la cîrma echipei. Cu ce 
ginduri și cu ce speranțe ? Și mai 
ales, ce și-a propus Dinamo pentru 
sezonul de primăvară ? Iată între
bări la care am încercat să aflăm 
răspunsul în dialogul pe care 1-axn 
avut cu Nicușor, după antrenament.

— Pentru eel ce se încumc-tă să 
lucreze la acest club, a început el 
discuția, obiectivul nu poate fi al
tul decît ocuparea primului Ioc și 
formarea unor jucători fruntași de 
care fotbalul nostru are nevoie. Șî, 
spre satisfacția mea. in rindurile 
jucătorilor am găsit aceeași năzu
ință. Noi spunem că nu e Imposi
bil s& mal cîștigăm campionatul.

— Dar acum, lupta va fi mai 
grea. S-a mărit numărul de echi
pe și durata competiției. Eforturile 
vor fi mai mari.

— Știm, știm totul. Cînd am ple
cat la drum, ne-ani făcut și noi 
aceste calcule, am ținut seamă de 
noile condiții. De aceea, lucrăm se
rios pentru îmbunătățirea rezisten
ței și a forței, dar nu vom neglija 
nici viteza, capitol care a cam lă
sat de dorit în multe jocuri din 
toamnă. Și pentru ca... bateriile să 
nu se descarce, în perioada compe- 
tițională, o zi pe săptămină, vom

...Camera

luară, in mod special, pentru pre
gătirea fizică.

— Cum explicați marile fluctua
ții de formă și comportare, chiar 
de la un joc la altul, inconstanța 
echipei Dinamo ?

— Eu cred, și aceasta e și păre
rea lui Nelu Nunweiller, că n-a 
fost vorba de o slabă sau insufi
cientă pregătire, ci mai degrabă — 
și carența e mai veche, la mal 
toate echipele noastre — de o lipsă 
de concentrare, de tratare superfi
cială a unor jocuri, ca de pildă 
cele cu ,,U“ Cluj și Ș.N. Oltenița. 
Și, de ce s-o ocolim, unele raba
turi de la viața sportivă au gene
rat neașteptate scăderi in randa
mentul unora. Din păcate, mai sint 
jucători care se tem de efort și 
cred că dacă se vor menaja în a- 
eeastă perioadă, vor rămîne mai 
mulți ani în fotbal. Total greșit. 11 
voi da exemplu chiar pe Nelu 
Nunweiller. Era primul la pregătiri 
și a jucat pînă la 35 de ani. Deo
camdată, jucătorii au fost conștiin
cioși. E nevoie, însă, să fie serioși 
in continuare. Să păstreze ce au a- 
cumulat aici, la Predeal.

— Se para că Dinamo are din 
această iarnă un cuplu de antrenori 
inedit.

— Vedeți, viața asta de antrenori 
e atît de întortocheată... Eu am lu
crat ca secund și cu Traian Iones
co și cu Angelo Niculescu, o lună 
și cu Constantin Teașcă și nu m-am 
supărat. Acum, cînd am revenit, 
cred că problema nu trebuie să se 
pună cine e principal sau secund. 
Important e ca treburile să meargă 
bine (n.n. — părere la care Nelu 
Nunweiller, prezent la discuție, și-a 
dat toată adeziunea). Noi doi am 
fost colegi de echipă, ca jucători, 
apoi, eu i-am fost antrenor. Cred 
că o să colaborăm bine.

— Pe ce jucători veți conta ?
— Cînd vom alcătui formația, îi 

vom alege pe cei mai în formă. în 
ceea ce privește Iotul, el cuprinde

pe Coastautinescu, Caval, Duba, 
Cheran, S&imăreanu II, Sandu, Do- 
brău, Deleauu, Radu Nnnweiller, 
Baneiu. Lucuță. Lucescu, Moldovan, 
Dudu Georgescu, Filăr, Dumitrache, 
Sălceonu, Fl. Dumitrescu, Mircea 
Marian, Custov, St o en eseu ți Vrîri- 
ecanu. Banclu e de la tineret. Filir 
a venit de la Focșani, iar Mircea 
Marian de la Mureșul Deva. Pe cei 
mai tineri i-am luat pentru rodaj, 
iar cînd va fi nevoie îi vom folosi, 
fiindcă, repet, vor juca cei mai 
buni, cel mai în formă. Vrem ca 
Dinamo să joace un rol important 
în acest campionat și să practice 
un fotbal de calitate.

• Amănunte In legătură cu 
tragerea la sorți 
Park

de azi de la

tern.

știri 
tare.
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• Rubricile obișnuite ale 
vlstei : Sublinieri, Dialog cu 
trtoril, Carnet extern, Campiona
tele naționale In Europa.

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ PE PARTICIPANT!

• Omologarea premiilor la tra
gerea extraordinară Pronoexpres a 
noului an. ee va efectua în ziua de 
sîmbătă 19 ianuarie 1974.

• Plata premiilor la tragerea 
extraordinară Loto a Revelionului 
va începe în Capitală mîine 17 ia
nuarie pînă la 1 martie, iar în tară 
de luni 21 ianuarie 1974, pînă la
I martie 1974, inclusiv.

• Incepînd cu tragerea Loto din
II ianuarie a.c., omologarea pre
miilor Ja tragerile obișnuite Loto 
se va efectua în ziua de joi în loc 
de miercuri.

• Și în anul 1974 continuă atri
buirea de cîștiguri suplimentare în 
autoturisme, butelii de aragaz și 
bani la seriile Loz în Plic aflate în 
vînzare.

• Atribuirea de autoturisme la 
toate tragerile și concursurile obiș
nuite Pronoexpres, Loto și Prono
sport, continuă și în luna ianuarie.

participanțil cî^tigătcri puțind opta 
pentru un autoturism DACIA 1309 
și eventuala diferență în numerar.

• Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 19.10.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI DIN 

13 IANUARIE 1974

Categoria 1 : (13 rezultate) 1 va
riantă 10% a 100.000 lei

Categoria 2: (12 rezultate) 15.20 
variante a 9.059 lei

Categoria 3 : (11 rezultate) 327,05 
variante a 632 lei
REPORT CATEGORIA 1 : 14.753 lei

Premiul de 100 000 lei de la ca
tegoria 1, jucat lO»/o, a fost obținut 
de GHINESCU CONSTANTIN d'.n. 
județul Argeș.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

ARBITRII BUCURESTENI ÎNAINTEA PRIMELOR ANTRENAMENTE

în aceste zile, arbitrii bucureș- 
teni din loturile divizionare (A, B 
și C) fac obișnuita vizită medicală, 
premergătoare începerii antrena
mentelor, care vor fi îndrumate și 
supravegheate de colegiul munici
pal al „cavalerilor fluierului1'.

Prima ședință de pregătire a fost 
programată pentru duminică dimi
neața, în sala clubului Steaua. An
trenamentele vor fi conduse, pe 
toată perioada precompetițională, 
de Fr. Coloși și M. Hanganu.

PRIMII SPORTIVI Al JUDEȚELOR 

IN ANUL 1973
ALBA: Gabriela Radar (Metalurgistul Cugir) — tenis de masă
DOLJ: Ion Oblemenco (Universitatea Craioya) — fotbal și Ni- 

colae Onescu (Rovine Craiova) — atletism
IALOMIȚA: Mihaela Ceacu (A. S. Tricolorul Călărași)—carting
ILFOV: Elena Rada (Cetatea Giurgiu) — popice
OLT: Marcel Vlad (Aluminiu Slatina) — lupte greco-romane 
PRAHOVA: Camelia Hoțescu (Școala sportivă Ploiești) — 

natație și Ion Panțuru (S. B. Club Sinaia) — bob
TELEORMAN : Iulian Mihai (Chimia Tr. Măgurele) — judo 
TULCEA : Maria Cosma (Delta Tulcea) — caiac-canoe 
VRANCEA: Georgiana Oprișan (Unirea Focșani) — tir

„CUPA TINERETULUI»
(Urmare din pag. 1) ÎNTRECERI ATRACTIVE LA ȘAH Șl TENIS DE MASĂ

în seria B a

AGRONOMIA CLUJ
în seria B a Diviziei naționale

urmează să se dispute meciurile res
tanță. Astfel, astăzi și mîine, la 
Miercurea Ciuc, se vor tntllni Lyceum 
și Tirnava. iar la 22 și 23 ianuarie, ne 
același patinoar, vor avea loc partidele 
dintre Tirnava șl I.P.GG. Nu au fost 
stabilite datele locurilor dintre Agrono
mia și I.P.G.G.

Rezultatele tuturor acestor îr.tîlnlrl nu 
mai pot influența primul loc, pe care 
s-au detașat net studenții clujeni. Iată 
clasamentul :

Diviziei de hochei

CONDUCE DETAȘAT
Agronomia io 9 0 1 62—29 18
Lyceum 10 4 0 6 37—43 8
I.P.G G. 8 3 1 4 29—31 7
Tirnava 8 1 1 6 25—50 3

După cum se vede, lupta Intre urmă
toarele trei clasate, mal ales pentru evi
tarea ultimului loc, este deschisă. Pro
babil că ea se va rezolva abia în tur
neul final, programat să aibă loc în pri
măvară.

în cadrul etapelor pe școli ale Cu
pei Tineretului din municipiul Sa- 
tu Mare. întrecerile au avut loc pe 
trei categorii de virată și s-au des
fășurat pe o pistă în lungime de 
300 metri. Școlile generale nr. 6, 8 
și 10 și liceele nr. 3 și cel cu limba 
de predare maghiară, s-au remarcat 
la capitolul mobilizării elevilor.

Ștefan VIDA

LA CASA PIONIERILOR 
DIN PITEȘTI

în cadrul Casei pionierilor din 
Pitești — care s-a dovedit o gazdă 
primitoare — au fost organizate 
mai multe concursuri de tenis de 
masă și șah, conduse de către pro
fesorul de educație fizică Mircea 
Alexiu. Pavel Ciiicu (Șc. generală 
nr. 2), Mircea Zaharia (Șc. generală 
nr. 13) și Ion Gheorghe (Șc. gene
rală nr. 12) au fost cei mai buni 
dintre cei peste 250 de concurenți 

i care s-au înscris la întreceri.
I Die FEȚEANU

La Vaslui, peste 250 de tineri și 
tinere, reprezentînd diferite asocia
ții sportive din județ, și-au dat în
tîlnire la Clubul tineretului pentru 
a participa la interesante concursuri 
de șah și tenis de masă.

întrecerile s-au bucurat de o or
ganizare bună, asigurată de Consi
liul județean al sindicatelor. Comi
tetul județean U.T.C., Inspectoratul 
școlar județean și C.J.E.F.S. Iată

acum lista primilor clasați : tenis 
de masă, băieți : categoria 15—19 
ani : M. Panțiru (Vaslui), A. 
Schvartz (Huși) ; fete, categoria 
peste 19 ani : A. Popa (Bîrlad), C. 
Răfăilă (Vaslui) ; șah, categoria 
15—19 ani, băieți : V. Bahrim (Bîr
lad), P. Lascăi (Vaslui) ; fete, cat. 
15—19 ani : Maria Toma (Negrești), 
Laura Mihăiue (Codăești) ; catego
ria peste 19 ani : E. Fetescu (Huși).

CONCURSURI PENTRU COOPERATORII BRAȘOVENI

Printre unitățile cu intensă acti
vitate în această mare competiție a 
tineretului se numără și cele înca
drate în clubul sportiv Voința Bra
șov. Grupele sportive ale acestui 
club au reușit să antreneze în nu
meroase întreceri peste 400 de co
operatori și membrii lor de fami
lie. La ultimele concursuri de po
pice, tenis de masă și tir. disputele 
au fost extrem de dirze, învingă
tori fiind Felicia Răducanti (Coop. 
Progresul) la popice, Gheorghe Ga
bor (Coop. Prestarea) și Gyurca

Andrei (Coop. Tehnica) la tenis de 
masă și Mariana Covaci (Coop. 
Munca colectivă) Ia tir. cu 49 de 
puncte din 50 posibile.

Fiii cooperatorilor din Brașov au 
luat startul — duminică — la un 
nou concura de patinaj viteză, în 
care au terminat învingători Ileana 
Barbu și DragoȘ Mălin (categoria 
6—9 ani), Adina Jemna și Mihai 
Drufin (categoria 10—14 ani).

Concursurile continuă în cursul 
acestei săptămîni.

Carol GRUIA

TÎRGUL DE IARNĂ
vă pune la dispoziție :
• paltoane, demiuri, scurte, jachete, compleuri cu pantaloni, rochii, 

toioare etc.
• costume bărbătești, pentru toate virstele.
® impermeabile, canadiene, bluze de vint etc. — matlasate și nematla- 

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 naturală — pentru femei ; mânuși din 
piele căptușite cu tricot.

® stofe pentru palton și stofe groace tentezi (pentru îmbrăcăminte de 
iarnă).
...și multe alte articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, toate cu re

duceri de preturi pînă la 3O’/« în cadrul TIRGULUI DE IARNA I TlRGUt 
DE IARNA — UN BUN PRILEJ DE ECONOMII IN FAVOAREA BUGE 
ÎULUI FAMILIEI DV I



Înaintea cm

TURNEUL PRIETENIA" - 0 NOUĂ CONFRUNTARE
CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

PRIMELE VEȘTI
SPASSKI

DE LA ST. MORITZ

Juan 
a 

meciul 
marii 

intema- 
Boris 

(U.R.S.S.)

St. Moritz, vestita stațiune elve
țiană a sporturilor de iarnă, va 
găzdui, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, Campionatul mondial pen
tru boburile de două persoane. 
Pîrtia de bob din localitate, una 
dintre cele mai „bătrîne" din Eu
ropa (a fost construită în urmă cu 
peste 30 de ani), a devenit celebră 

’prin metamorfoza Pe care o su- 
jferă de la un an la altul. Pentru 
’a menține un interes sporit în ju- 
țrul ei, organizatorii Campionate
lor mondiale sau europene — după 
’caz — aduc continuu modificări 
ultimei porțiuni a pîrtiei. Se a- 
daugă sau se elimină viraje. Se 
modifică unghiurile acestora sau 
se combină de o asemenea ma
nieră l îneît boberii sâ aibă conti
nuu impresia că au de-a face cu 
o pîrție... nouă.

De data aceasta, o modificare i 
s-a adus pîrtiei chiar pe porțiunea 
de lansare. Noutatea am aflat-o 
dintr-o discuție telefonică avută 
eu redutabilul nostru pilot, Ion 
Panțuru.

„Aici, la St. Moritz — ne-a spus 
Panțuru — atmosfera sărbătoreas
că a Campionatelor mondiale s-a 
instaurat încă de la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute. Au sosit toți par- 
ticipanții Ia întreceri. Echipaje din 
Italia, S.U.A. R.F. Germania, Ja
ponia etc., plus un echipaj din... 
Australia. Prezența australienilor 
pentru prima oară Ia un campio
nat de bob a stîrnlt mult interes 
și evoluția lor este așteptată cu 
nerăbdare de către toți concuren- 
țil și tehnicienii prezenți aici, în 
localitate.

Am început coborîrile de antre
nament, de fapt coborîri de recu
noaștere și studiere a pîrtiei. Este 
o pîrtie cu 16 viraje și lungă de 
aproximativ 1 690 m. E pîrtie ra
pidă. Pe treimea de mijloc, vizi
bilitatea est® foarte slabă șl din 
acest motiv nimeni nu s-a hazar
dat pînă acum în coborîri prea 
„tari". Antrenamentele le facem 
după ora 10. întrucît dimineața 
devreme pîrtia se află la dispo
ziția hoherilor țării gazdă".

A SĂRITORILOR CU SCHIURI

f MM?'Sj

Sărbătoare la Bogota... Un jucător este purtat pe brațe, un steag flutură 
vestind victoria. Este momentul în care echipa Columbiei ia conducerea, 
prin Jairo Velasco, învingător cu 6—0, 7—5, 4—6, 6—3 asupra lui Erik 
van Dillen, asigurîndu-și calificarea în finala zonei americane a „Cupei 
Davis”. După 3—1, a urmat 4—1, echipa S.U.A. fiind eliminată din ma
rea competiție. Prima mare surpriză a anului sportiv intră în istorie

Telefoto : A.P.-AGERPRES

FIȘIER SCHI-SARITURI

HANS-GEORG ASCHENBACH (R.O. Germană)

Există o tradiție șl o adevărată 
școală a săritorilor cu schiurile de 
pe trambulină în R. D. Germană. 
Werner Lesser, Helmut Recknagel. 
Dieter Neundorfer — lată numai 
cîțiva dintre foștii reprezentanți stră
luciți ai săritorilor din această țară.

întrebarea pe care și-o pun spe
cialiștii constă în descoperirea „se
cretelor" acestor excelenți zburători 
pe schiuri. De fapt ele nu sînt... se
crete. Antrenamente „non-stop", atît

„Turneul Prietenia" la sărituri 
cu schiurile, devenit tradițional și 
aflat, în acest an, la cea de a X-a 
ediție-jubiliară, 
R.D. Germană, 
și pînă la 20 
cutele stațiuni 
nă: Lauscha, 
Oberhof. Spre 
concursuri dotate cu acest trofeu, 
concursul celor 3 trambuline reu
nește și săritori consacrați.

O scurtă retrospectivă a turnee
lor de pînă acum ne arată că 
cele mai valoroase echipe s-au do
vedit a fi, în ordine, cele din Ce
hoslovacia, R.D.G. și U.R.S.S. Prin
tre cîștigători se numără săritori 
de valoare mondială ca Jiri Rașka, 
Josef Matous, Rudclf Hohnl (toți 
din Cehoslovacia), Piotr Kovalen
ko (U.R.S.S.) și Horst Queck 
(R.D.G.) De fiecare dată, echipele 
cîștigătoare au fost premiate de 
redacțiile ziarelor de sport din ță
rile organizatoare : „Ceskoslovensky 
Sport" — în Cehoslovacia. „Deu
tsches Sportecho" — în R. D. Ger
mană și „Przeglad Sportowv" — în 
Polonia.

Și în acest an, la startul între
cerilor* vor fi prezenți numeroși 
săritori de certă clasă internațio
nală. In fruntea lor se situează fi
rește săritorii din R.D. Germană, 
care au dominat net recentele în
treceri din cadrul „Turneului co
lor patru trambuline" (Garmisch 
Partenkirchen, Oberstdorf. Inns
bruck și Bischofshofen).

La cea de a X-a ediție a „Tur
neului Prietenia” vor lua parte 
sportivi din R.D. Germană, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Bulgaria, 
Iugoslavia și Polonia. De altfel, 
aceste țări și-au desemnat echi
pele și ele sînt, într-adevăr, foarte 
puternice. Din echipa Cehoslova
ciei nu vor lipsi, de pildă, cei 
trei cîștigători ai edițiilor prece
dente, Rudolf Hohnl, Jiri Raska 
și Josef Matous. Din echipa 
U.R.S.S. face parte și dublul cam
pion mondial din 1970 Gări Napal- 
kow, în timp ce' polonezii vor avea 
printre concurenți pe Wojciech 
Fortuna, campion olimpic și cam
pion mondial pe trambulina din 
material plastic, și pe Czeslaw Ja
nik. în fine, echipa R.D. Germane 
se prezintă cu același efectiv ca

se desfășoară în 
începînd de astăzi 

ianuarie, în cunos- 
de sporturi de iar- 

Schmiedefeld și 
deosebire de alte

și la recentul turneu al celor pa
tru trambuline, în 
tigătorul întrecerii, 
Aschenbach.

Trambulinele 
toate cele trei 
reamenajate și 
la Lauscha, cît 
și Oberhof, actualele recorduri vor 
fi depășite. La Lauscha, de pildă, 
pista de elan a fost lungită și te
renul de aterizare mărit, așa în- 
cît cu siguranță că actualul re
cord de 90 m, deținut de Chris
tian Kohl din 1970, va fi bătut.

frunte cu cîș-
Hans-Georg

sărituri din 
fost 
atît

de
localități au 
se speră că, 
și la Schmiedefeld

La Schmiedefeld, recordul săritu
rilor este de 86 ni (din 1973) și a- 
perține lui Manfred Wolf, iar la 
Oberhof el măsoară 116 m și este 
deținut de Jurgen Dommerich.

„Turneul Prietenia" va consti
tui, desigur, pentru toți partici- 
panții, o importantă 
înaintea campionatelor 
de sărituri.

în privința competenței cu care 
se va efectua arbitrajul, este de 
reținut faptul că unul dintre ar
bitri va fi fostul campion mon
dial și olimpic Helmut Recknagel, 
de o pricepere și o obiectivitate 
unanim recunoscute.

verificare 
mondiale

DIETER HOBECK
„Deutsches Sportecho" Berlin

La San 
(Porto Rico) 
început 
dintre 
maeștri 
ționali 
Spasski
și Robert Byrne 
(S.U.A.), contînd 
pentru sferturile 
de finală ale 
turneului candi- 
daților la titlul 
mondial de șah, 
deținut de ma
rele maestru a- 
merican Robert 
Fischer. în pri
ma partidă s-a 
jucat una dintre 
cele mai tăioase 
variante ale apă
rării Siciliene, 
denumită „Ata

cul Keres". Boris 
Spasski, cu pie
sele negre, a e- 
galat destul de 
repede poziția 
după deschidere 
și, printr-un sa
crificiu temporar
de pion, a preluat o ușoară 1- 
nițiativă. Fostul campion al lumii 
și-a menținut această inițiativă 
pînă spre sfîrșitul partidei, cînd 
marele maestru american, cu mu
tări foarte precise (după părerea 
comentatorilor prezenți la partidă, 
mutarea-cheie ar fi fost cea de-a 
36-a), a restabilit un echilibru 
complet. Partida s-a încheiat re
miză la mutarea a 44-a.

în celelalte trei meciuri ale sfer-

ATACĂ Șl REMIZEAZĂ

LA GRINDELWALD

TRAGEREA LA SORȚI IN C.E Campionate naționale la jumătate de drum

SOSEȘTE ABIA A 10-a

AZI, LA PARIS

turilor de finală se vor întîlni î 
Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) — Hen- 
rique Coasta Mecking (Brazilia), 
de la 16 ianuarie, la Augusta 
(S.U.A.); Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
— Lev Polugaevski (U.R.S.S.) de 
Ia 17 ianuarie, la Moscova și 
Lajos Portisch (Ungaria) — Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.) de la 18 ia
nuarie, la Palma de Mallorca.

în fotografie: meciul Spasski — 
Byrne, la start.

vedere generală a trambulinei de la Oberhof

ANNEMARIE PROEL-MOSER
ZURICH, 15 (Agerpres). — Con

cursul internațional de schi de Ia 
Grindelwald (Elveția) s-a încheiat 
cu desfășurarea unei probe femi
nine de slalom uriaș, cîștigată de 
sportiva austriacă Monika Kaserer. 
Invingătoarea a realizat, pe o pîr- 
tie în lungime de 1 230 m, timpul 
de 1:12,78. Pe locurile următoare 
s-au clasat Hannî Wenzel (Lichten
stein) — 1:13,70, Christa Zechmeîs-

ter (R. F. Germania) — 1:13,71, Fa- , 
bienne Serrat (Franța) — 1:13,81 și 
Marie-Theres Nadig (Elveția) — 
1:13,86. Celebra schioară austriacă 
Annemarie Proll-Moser a ocu
pat locul 10 cu timpul de 1:15,34. 

în clasamentul individual femi
nin al „Cupei Mondiale" la schi 
alpin continuă să conducă totuși 

detașat Annemarie Proll-Moser.

vara cit și iama. Pînă la prima ză
padă, ele se executa pe trambuline 
din material plastic. Nu este de ase
menea lipsit de importanță, că R.D. 
Germană a fost prima țară din lume, 
care a folosit asemenea trambuline.

Astăzi, din elita temerarilor sări
tori, face parte un alt schior din 
această țară, și anume Hans Georg 
Aschenbach. Tînărui sportiv german 
s-a afirmat Încă din 1969 (cînd abia 
Împlinise 18 ani), cu ocazia campio
natelor europene de juniori. unde 
cucerește primul Ioc. Doi ani mai 
tîrziu, devine campion național la 
seniori într-o companie deosebit de 
selectă, șl se afirmă apoi pe plan 
mondial. La J.O. de la Sapporo ocu-' 
pă locul 7. Dar anul marii afirmări 
este 1973: cîștigă „Turneul celor 4 
trambuline", devine de două ori cam
pion al R.D. Germane (la trambulina 
medie și mare) și cucerește titlul de 
campion mondial, la Falun.

Si anul acesta a început pentru 
Aschenbach sub cele mai bune aus
picii. Repetă victoria sa în Întrece
rea pe cele patru trambuline de Ia 
Oberstdorf, Garmisch Partenkirchen. 
Innsbruck șl Bischofshofen. Acum 11 
așteaptă alte mari examene, printre 
care „Turneul Prietenia" șl campio
natul mondial.

Hans Georg Aschenbach s-a născut 
Ia 25 octombrie 1951 la Brotterode 
din Turingia. Are 1.76 m și 70 kg. 
Este căsătorit. Student al Institutului 
superior de cultură fizică din Leipzig.

ÎNTRECERILE
SCHIORILOR
ROMA, 15 (Agerpres). — La Sella Ne- 

vea (Italia) s-au desfășurat întrecerile 
unul concurs masculin contînd pentru 
„Cupa Europei" la schi.

In proba de slalom special victoria a 
revenit spaniolului Francisco Fernandez 
Ochoa, cronometrat în cele două manșe 
cu timpul de 92,24 (43,50) plus 46,74. Pe 
locurile următoare s-au clasat compa
triotul său Aurelio Gareia — 92.32. sue
dezul Ingemar Stenmark — 92.36 șl ita
lianul Carlo Demetz — 92,75. Prezent la 
startul cursei, schiorul român Dan Cris- 
tea a ocupat locul 10, cu timpul de 94.39.

Proba, de slalom uriaș a fost cîștigată 
de ingemar Stenmark — 3:15.47. urmat 
de Carto Besson (Italia) — 3:15,55 și 
Francisco Fernandez Ochoa — 3:16,70.

In urma acestor rezultate, în cla
samentul individual masculin al „Cupei 
Europei" conduce Francisco Fernandez 
Ochoa cu 64 puncte, urmat de Erwin 
Stricker (Austria) — 45 puncte. Aurelio 
Gareia și Ingemar Stenmark — cu cite 
40 puncte fiecare.

TELEX ® TELEX • TELEX @ TELEX @ TELEX
Tn reuniunea de haltere desfășurată la 
Kotka (Finlanda), sportivul finlandez 
Kalevl Lahdenrata a stabilit un nou re
cord mondial la categoria super grea 
(stilul „smuls") — cu performanța de 
185 kg. Vechiul record era de 183.500 kg 
și aparținea cunoscutului campion so
vietic Leonid Jabotlnski.

In localitatea vest-germană Dictzenbach 
s-a disputat întîlnirea dintre selecțio
natele R. F. Germania și Cehoslovaciei, 
contînd pentru „Cupa Ligii europene" la 
tenis de 
terminat

masă. Sportivii cehoslovaci au 
învingători cu scorul de 6—1.

Cu prilejul unu! concurs atletic desfă- 
fășurat pe teren acoperit la Vilnius, cu
noscutul atlet sovietic Kestutis Șapka a 
cîștigat proba de săritură In înălțime 
cu 2,23 m. Rezultatul iul Șapka consti
tuie cea mai bună performanță mondială 
a sezonului.

internațional de tenis de la 
a fost cîștigat de jucătorul

Turneu! 
Portland .. ___  ___ ___
american Brian Gottfried. învingător cu 
6—3, 6—4 în finala susținută cu france
zul .lean Baptiste Chanfreau. In finala 
probei de dublu, cuplul Brian Gottfried 
— Paul Gerken a întrecut cu 6—7. 6—4, 
6—4 perechea Tom Leonard — J. B. 
Chanfreau.

In ziua a doua a turneului internațional 
masculin de baschet „Marele premiu al 
orașului Varșovia’*, echipa locală Degia 
a învins cu scorul de 80—71 selecționata 
orașului Sofia. în celălalt joc al grupei 
preliminare A, echipa orașului Praga a 
dispus cu 108—75 de reprezentativa de 
juniori a orașului Varșovia. partidele 
din grupa preliminară B s-au încheiat 
cu următoarele rezultate • Moscova — 
Budapesta 92—74, Slensk Wroclaw — 
h.Polonia“ Varșovia 78—76. Tn clasamen
tele celor două grupe conduc, neînvinse, 
Legla Varșovia — 4 p (în grupa A) și, 
respectiv, selecționata orașului Moscova 
— 4 p. (în grupa B).

ÎN FATA CAIACULUI Șl CANOEI
IMPORTANTE RĂSPUNDERI OLIMPICE

(Urmare din pag. 1)

tiții internaționale în tot cursul 
anului 1973, îndeosebi la C.M. de 
la Tampere. A fost, de asemenea, 
subliniată contribuția substanțială 
adusă — în această direcție — de 
cluburile DINAMO și STEAUA, 
ca și de alte cluburi și asociații 
din țară. De altfel, s-a apreciat ca 
extrem de utilă analiza muncii și 
a rezultatelor obținute de princi
palele secții de caiac-canoe. în 
acest fel, în plenară 
dezbate, pe baza unor 
care atestă buna cunoaștere a 
li tăți lor din diferite centre, 
numai activitatea desfășurată 
loturile reprezentative, ci și 
din domeniul bazei de masă 
«portului de performanță, al 
niorilor etc.

De aceea, credem, în cadrul — 
Crărilor au luat cuvîntul numeroși 
participant!, activiști sportivi și 
tehnicieni din București, dar și 
din mai multe centre de caiac-ca
noe : Timișoara, Reșița, Brăila, 
Arad, Tulcea. care au înfățișat as
pecte importante ale muncii lor, 
arătînd, pe lîngă realizările obți
nute, greutățile pe care le mai în- 
tîmpinâ, ca și unele din propriile 
lor slăbiciuni. Am reținut, dintre 
problemele puse în discuție, nece-

în 
s-a putut 

concluzii 
rea- 
nu 
în 

cea 
a 

lu

lu-

sitatea unui sprijin tehnic mai e- 
ficient, nevoia firească de a se 
manifesta mai multă preocupare 
pentru grupele de seniori (prac
tic, ele existînd doar la cluburile 
Dinamo și Steaua). valorificarea 
maximă a posibilităților locale 
pentru rezolvarea unor situații care 
nu reclamă intervenția directă a 
forurilor centrale etc.

Luînd cuvîntul, tov. general lt. 
Vasile Șlicariu, președintele fede
rației. a apreciat munca desfășu
rată — la toate nivelele — în anul 
1973, progresele înregistrate, ceea 
ce înseamnă, desigur, că — în 
continuare — obiectivele de răs
pundere care stau în fața sportu
lui caiacului și canoel pot și tre
buie să fie integral îndeplinite, 
acesta fiind angajamentul biroului 
federal, al comitetului, al tuturor 
celor care activează în acest do
meniu.

în încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul tov. Emil Ghibu. secre
tar al C.N.E.F.S., care a 
activul federației pentru 
sele rezultate obținute în 
cut, scoțind în evidență 
orientarea prioritară spre probele 
olimpice s-a manifestat cu fermi
tate și exigență. în continuare, au 
fost apreciate — în funcție de bi
lanțul înregistrat — echipajele de 
canoe, de caiac — băieți și fete —. 
precum și rezultatele juniorilor.

felicitat 
frumoa- 

anul tre- 
faptul că

analiză din care a reieșit că, în 
ciuda unui progres considerabil, 
mai sînt destule de făcut fn di
recția creșterii necontenite a per
formanțelor. sportului caiacului și 
canoei revenindu-i, după cum se 
știe, răspunderea unei contribuții 
deosebit de importante pentru 
J.O. din 1976. în această direcție, 
planul de măsuri — supus discu
țiilor și aprobat în plenara Comi
tetului federal — va trebui să stea 
în atenția tuturor activiștilor, ca
drelor tehnice și sportivilor din a- 
ceastă disciplină.

Plenara a hotărît să lărgească 
componenta Comitetului federal 
de la 29 la 33 de membri, în acest 
scop fiind aleși o serie de noi 
specialiști. Biroul federal are acum 
următoarea componență: general lt, 
Vasile Șlieartu — președinte, Ton 
Georgescu — vicepreședinte, Jean 
Zamfir — secretar general, Cor- 
nellu Bârsănescu — antrenor coor
donator, Silviu Ghițeseu, Nieolae 
Navasart, Radu Marinescu, Otto 
Tomiuc. Marla Petrescu, Dordea 
Pascu, Ecaterina Popescu — mem
bri.

★
La sfîrșitul plenarei, au fost 

distinși cu titlul de maestru al 
sportului : Maria Cozma, Maria 
Ivanov. Ton Dragulschi. Erast Pa
vel, Gherasim Munteanu, Vasile 
Serghei.

Scriam, în urmă cu cîteva zile, că ianuarie este luna tragerilor 
la sorți în marile competiții fotbalistice internaționale. într-adevăr, 
după alcătuirea grupelor turneului final al C.M., care a avut loc 
la Frankfurt pe Main, azi, la Paris, urmează să se efectueze tragerea 
la sorți în cupele europene intercluburi și în Campionatul Europei. 
Din punctul nostru de vedere, cea mai importantă tragere la sorți 
este aceea a campionatului european pentru echipele 
cel de tineret (sub 23 de ani).

Care vor fi adversarele echipelor noastre în noua 
liminariilor C.E. ? iată întrebarea pe care ne-o punem 
înainte de alcătuirea celor 8 grupe. Reamintim că la 
reprezentativa României a făcut parte din grupă cu 
Țara Galilor și Finlanda și s-a calificat în sferturile

de seniori și

ediție a pre- 
cu cîteva ore 
ultima ediție 
Cehoslovacia, 
de finală.

.. La actuaIa ediție a C.E. s-au înscris 23 de echipe naționale de
tineret și 32 de_ seniori, care vor fi împărțite în 8 grupe preliminarii. 
La seniori,. întîlnirile din grupe vor fi programate între 1 august 
1974 și 31 ianuarie 1976, cele din sferturile de finală în aprilie-mai 
1976, iar jocurile din turneul final, în același an, într-o țară care 
va fi desemnată ulterior. Pentru formațiile sub 23 de ani (tineret) 
meciurile din grupe se vor desfășura între 1 august 1974 și 31 de
cembrie 1975, urrhînd ca etapele următoare să aibă loc în principiu 
la aceleași date ca și în competiția rezervată seniorilor

Tot astăzi, la Paris vor fi trase la sorți meciurile din sferturile 
de finală ale C.C.E., Cupei cupelor și Cupei U.E.F.A., programate 
Ia 6 martie (tur) și Ia 20 martie (retur). Iată echipele :

C.C.E. : Bayern Miinchen, Ujoesti Dozsa, F. C. Basel, Celtic 
Glasgow, Steaua Roșie Belgrad, Spartak Trnava, Ț.S.K.A. Sofia și 
Atietico Madrid.

CUPA CUPELOR: Borussia Monchengladbach, F. C. Magde
burg, Sporting Lisabona. Banik Ostrava, F. C. Ziirich, P.A.O.K. Sa- 
lonik, A. C. Milan și Glentoran Belfast.

CUPA U.E.F.A. : Vitoria Setubal, Lokomotive Leipzig, F. C. 
Koln, Ipswich Town, Ruch Chorzow, Feyenoord Rotterdam, V.f.B. 
Stuttgart ți Tottenham Hotspur.

ECHIPA ROMÂNIEI PRINTRE CAPII DE SERII
Ieri, Ia Paris, a fost stabilită procedura tragerii la sorți pentru 

campionatul european de fotbal. Opt echipe, calificate în sferturile 
de finală ale precedentei ediții, au fost alese drept capi de serii. 
Acestea sînt: R. F. Germania, U.R.S.S., Belgia, Ungaria, ROMANȚA, 
Anglia, Italia, Iugoslavia. Alte echipe, care s-au clasat pe ultimul 
loc în grupele preliminarii, alcătuiesc a doua urnă de extragere și 
anume : Finlanda, Norvegia, Malta, Cipru, Danemarca, Irlanda, Lu
xemburg și Islanda (care înlocuiește Albania). într-o a treia urnă 
vor fi repartizate celelalte 16 echipe.

PROGRAMUL TURNEULUI

PENTRU ECHIPELE DE TINERET

UE LA VIAREGGIO

ROMA 15 (Agerpres). — Tradi
ționalul turneu internațional de 
fotbal pentru ttaeret de la Via- 
reggio se va desfășura în acest an 
între 13 și 25 februarie. La actua
la ediție a competiției și-au a- 
nunțat participarea 16 echipe, 
printre care și formația Rapid 
București. în urma tragerii la 
sorți, componența celor patru gru
pe preliminare este următoarea ■ 
GRUPA A : Fiorentina, Everton. 
Ferencvaros Budapesta, A.S. Roma; 
GRUPA B : Internazionale Mi
lano, Rapid București, F.C. Ams
terdam, A.S. Napoli ; GRUPA C : 
F.C. Bologna, Glasgow Rangers, 
Sampdoria și o echipă din U.R.S.S. 
care nu a fost încă anunțată • 
GRUPA D; A.C. Milan, Eintracht 
Frankfurt pe Main (R.F. Germa
nia), Vojvodîna Novl Sad și Lazio.

C. F. BARCELONA - IMPULSIONATĂ DE CRUYFF
DOMINĂ FOTBALUL SPANIOL

Desemnată „campioană de iarnă" 
deja cu o etapă înainte de încheie
rea turului, C. F. Barcelona conti
nuă acum cursa spre titlu, majorita
tea specialiștilor apreciind echipa 
condusă de olandezul Rinus Michels 
drept virtuală cîștigătoare în pro
porție de 60 la sută. Anul trecut, 
C .F. Barcelona a condus aproape 
trei sferturi din campionat, dar a 
pierdut „la potou“ titlul în favoarea 
lui Atietico Madrid. De data aceasta, 
însă, Cruyff și noii săi colegi de 
club nu cred că ar mai fi posibil un 
asemenea deznodămînt, mai mult 
chiar, toată lumea din jurul stadio
nului „Blau Grana“ este aproape 
sigură că C. F. Barcelona va re- 
înnoda — după o întrerupere de 13 
ani (ultimul său titlu a fost cucerit 
în 1961) — firul victoriilor 
pionat.

Principala adversară a 
barceloneze rămine Atletico 
echipă de mare tradiție în 
iberic, actuala deținătoare a 
Spaniei". Atletico a obținut în ultima 
etapă a 
fața Iui 
apoi — 
turului, 
vins cu

C. F.
și ea să fie la înălțime, în ultimă 
vreme, obținînd numai succese : 2—0 
cu Atletico Bilbao. 5—1 cu Sporting 
Gijon, 4—0 cu Malaga, 3—1 cu 
Oviedo, 2—1 cu Valencia (în depla
sare !), 2—1 cu Atietico Madrid,
3—1 cu Las Palmas (echipa din 
Insulele Canare) și, recent (etapa a

în cam-

echipei 
Bilbao, 

fotbalul 
„Cupei

turului o victorie facilă în 
Santander, cu scorul de 3—1, 
în etapa inaugurală a ret- 

disputată duminică — a în- 
2—0 pe Celta Vigo.
Barcelona a continuat, însă,

18-a) 2—0 cu Elche. în plus, C. F. 
Barcelona a mai obținut și două re
zultate de egalitate, ambele pe te

și

Duel aprig pentru balon intre Asensl (Atietico Madrid) ți fundașul cen
tral al lui C. F. Barcelona ți al echipei naționale spaniole, Gallego (tn 

dreapta)

ȘTIRI • REZULTATE
• In ziua de N februarie, reprezen

tativa Poloniei va susține un joc de ve
rificare la Florența, cu formația locală 
Florentina. Acest meci faoe parte din 
planul de pregătire al fotbaliștilor polo
nezi în vederea participării lor la tur
neu! final al campionatului mondial 
unde, după cum se știe, vor juca în 
grupa, D. alături de selecționatele Haiti. 
Italiei și Argentine!.
• Federația vest-germană a stabilit ca 

în ediția 1974 a „Cupei de vară", R.F. 
Germania să fie reprezentată de urmă
toarele patru echipe : Fortuna Diissel- 
dorf. F.C. Kaiserslautern, S.V. Hamburg 
și M.S V. Duisburg.

• Federația Internațională de fotbal 
(F.I.F.A.) a stabilit ca meciul de baraj 
de la 13 februarie dintre echipele iu
goslaviei șl Spaniei, pentru calificarea 
In turneul final al campionatului mon
dial, să fie arbitrat de ’ ’ ' '
Loraux.

La meci va asista șl 
prczentatlvei Braziliei. .. ... ___
deoarece, In partida inaugurală a C.M. 
echipa sa va întîlni, la 13 Iunie, pe in
vingătoarea Intîlnlrii dintre Iugoslavia 
și Spania. Apoi, Mario Zagalo va asis
ta Ia partida amicală dintre selecțio
natele R. F. Germania și Scoției, pro
gramată la 27 martie.

belgianul Vital

antrenorul re- 
Marlo Zagalo.

L
I.
1.
4.
I.
9.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

C. T, BARCELONA 
Atletico Bilbao 
Saragossa
Malaga
Atletico Madrid 
Granada
Real Madrid 
Valencia
Murcia
Celta Vigo 
Espanol Barcelona 
Elche
Las Palmas
Real Socîedad 
Castellon
Gijon 
Santander 
Oviedo

renuri adverse, 2—2 cu Murcia 
Saragossa.

Majoritatea specialiștilor afirmă 
că excelenta revenire a echipei lui 
Rinus Michels este strîns legată de 
apariția celebrului Johan Cruyff tn 
linia de atac a actualului lider. 
Cruyff a marcat pînă acum 10 go
luri pentru Barcelona, iar alte 10 
au fost înscrise de Marcial, un ju
cător care a decepționat în ultimul 
timp în meciurile selecționatei Spa
niei. dar care în partidele susținute 
cu clubul său în campionat s-a ară
tat foarte eficace. In clasamentul 
golgeterilor, Cruyff șl Marcial sînt 
întrecufi numai de Quîni, de la Gi
jon, atacantul central „rezervist" in 
echipa națională, care are 11 goluri 
la activ.

Este, desigur, de remarcat marea 
diferență care separă în clasament 
pe C. F. Barcelona de ceilalți „mari" 
ai fotbalului spaniol : 7 puncte de
Atietico Madrid și cite 8 de Real 
Madrid și Valencia, clubul antrenat 
de Di Stefano, cel recunoscut ca 
fiind „cel mai mare jucător din toate 
timpurile" m fotbalul spaniol. Valen
cia trece însă in ultimul timp prin- 
tr-o „pasă" foarte rea. Echipele ma
drilene au avut în sezonul
toamna anului trecut mai 
probleme decit în ultimele 
campionate la un loc. Real l-a pier
dut pe centrul său atacant Santillana 
încă din primele etape, nu cu mult 
timp în urmă a devenit indisponibil 
și portarul Gareia Remon, ca. și mij
locașul de geniu care este vest-ger- 
manul Netzer. Apoi, fundașul Jose 
Luis și mijlocașul Velasquez au fost 
eliminați de pe teren, iar antreno
rul Miguel Munoz este foarte cri
ticat la ora actuală pentru forma 
destul de slabă a echipei în prima 
parte a campionatului. La Atietico 
Madrid, disensiunile dintre „bătrînii" 
echipei, Luis și Adelardo, și 
val" al echipei campioane 
probleme aproape la fiecare 
Antrenorul argentinian

din 
multe 

zece

..noul 
ridică 
meci.

Juan Carlos 
Lorenzo și-a anunțat, de altfel, in
tenția de a juca mai ales pentru o 
cît mai bună comportare în C.C.E., 
competiție în care echipa madrilenă 
Be află calificată în „sferturi".

. După cum se știe, fotbalul spaniol 
a fost aproape „invadat" în vara a- 
nului trecut de jucători străini. Din
tre ei, însă, destul de puțini au con
firmat integral speranțele : Cruyff, 
fn primul rînd, apoi portarul lui Las 
Palmas, Carnevalli, și atacantul lui 
Saragossa, Arrua, ambii argentinieni, 
în rest, după un început bun, Keita 
(Valencia), Soții (C. F. Barcelona) 
și Ayala (Atletico Madrid) au mai 
slăbit ritmul. A doua jumătate a 
campionatului urmează, însă, să dea 
verdictul definitiv.

Va mai putea, oare, cineva să o- 
preaseă ne C. F. Barcelona și pe 
Cruyff din cursa spre titlu ?

JUAN JOS6 FERNANDEZ
„Marca" — Madrid

18 11 4 3 38—12 2618 10 4 4 82—15 84
18 9 5 4 89—22 23
18 8 5 & 16—14 21
18 8 3 7 27—17 19
18 7 5 6 17—18 19
18 5 8 5 25—18 18
18 8 2 8 22—20 18
18 5 7 6 18—24 17
18 6 4 8 22—24 16
18 7 2 9 15—19 16
18 6 4 8 1.3—18 16
18 8 0 10 15—21 16
18 6 4 8 19—27 16
18 4 7 7 17—20 15
18 7 1 10 23—32 15
18 4 7 7 18—27 15
18 6 2 10 21—28 14
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