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IERI, LA PARIS: AU FOST STABILITE GRUPELE CAMPIONATULUI EUROPEAN INTERȚĂRI

Selecționata de fotbal a ROMÂNIEI va juca 
în grupa a IV-a, în compania reprezentativelor

SCOȚIEI, SPANIEI Șl DANEMARCEI.
(AMĂNUNTE ÎN PAG. A IV-A)

„CUPA TINERETULUI" iN PLINĂ DESFĂȘURARE
77 y

DUBLU SUCCES ROMÂNESC IN CUPA CUPELOR LA BASCHET
S-A ÎNCHEIAT ETAPA 

PE COMUNĂ

S-a încheiat etapa pe comună a 
'„Cupei Tineretului"" la Corbi, jude
țul Argeș. La întrecerile din cadrul 
școlilor generale și la cele din sa
tele Corbșori, Stănești, Jghiaburi 
etc., au fost prezenți peste 1 400 de 
concurenți. Au avut loc concursuri 
de săniuțe pe pîrtia din satul 
Jghiaburi, iar tenis de masă la că
minele culturale și în școli.

La tenis de masă s-au clasat pe 
primele locuri, în ordinea catego
riilor de vîrstă : Georgeta Măriuț, 
Mariana Mucenic, Teofana Tărcea- 
tu — la fete, și I. Savu, C. Popes
cu, D. Savu și P. Răduțoiu — la 
băieți. Iată și rezultatele la săniu
țe (fete): Rodica Săroi, Emilia Da
mian ; (băieți) : Gh. Ungureanu, I. 
Rotaru.

Ilie FEȚEANU

VICTORIE DE MARE PRESTIGIU:
STEAUA-SPARTAK BRNO 77 64

LA PANCIU SI ODOBEȘTI 
SE SCHIAZĂ...

La întrecerile de schi și săniuțe 
ale „Cupei Tineretului"", desfășura-

Invățarea schiului nu cunoaște li
mite de vîrstă...

Prima

CONCURSURI DE PATINAJ 
PE LACUL URSU

Comitetul U.T.C. și Consiliul 
pentru educație fizică și sport din 
Sovata, județul Mureș, în colabora-

cursă...
re cu Organizația pionierilor și ca
tedrele de educație fizică ale școli
lor au mobilizat tinerii din locali
tate la întrecerile de patinaj ale

(Continuare în pag. a 3-a)

Sala Floreasca arhiplină, un public 
incandescent care a încurajat frene
tic din prima pînă in ultima secundă 
pe favoriții lui, o întrecere de mare 
spectacol și de ridicat nivel tehnic, 
o evoluție a scorului dramatică. 
Aceasta este, in mod succint, carac
terizarea meciului de baschet Steaua 
— Spartak Zbrojovka Brno disputat, 
ieri seară, în cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei cupelor. Și, spre 
satisfacția tuturor iubitorilor de bas
chet din țara noastră, echipa bucu- 
reșteană a realizat un succes de 
mare prestigiu. întrecînd celebra for
mație cehoslovacă cu scorul de 77—64 
(43—33) și cîștigînd, astfel, dubla 
partidă cu 162—160 (în tur, la Brno, 
pierduseră cu 85—96). Prin această 
izbîndă, pentru care toți jucătorii de 
la Steaua și antrenorul lor, Vasile 
Popescu, merită calde felicitări, re
prezentanta României în Cupa cupe
lor a făcut un important pas spre 
calificarea în semifinalele competiției.

IIKRUI UIMI Â LA FOTBAL,
UNIVERSITATEA CRAIOVA. A DECLANȘAT „C AMP ANI A 74

te la Panciu, au fost prezenți 300 
de elevi din cele două școli gene
rale și U.T.C.-iștl care învață la 
liceul din localitate.

în același timp, la Odobești, ele
vii Liceului agricol și-au încheiat 
etapa pe școală la șah și tenis de 
masă.

în pitoreasca vale a Cemei, a 
devenit un fapt aproape obișnuit 
ca, la începutul anului, să se pro
ducă și vizitele fotbaliștilor. Con
ducerea stațiunii și cei de la hote- 
lul-fanion al Băilor Herculane, 
„Hercules"", ne mărturiseau că aș
teaptă întotdeauna cu bucurie eve
nimentul, înscris de acum în tra
diția frumoasei stațiuni. Dacă par
curgi centrul stațiunii, printre nu
meroșii vizitatori ^sosiți la trata
mente ai ocazia să te întâlnești cu 
Oblemenco sau Atodiresei, cu an
trenorii Reinhardt sau Ilalagian. 
Pentru că primele echipe sosite la 
Băile Herculane în 1974 sînt Uni
versitatea Craiova, C.S.M. Reșița, 
precum și divizionarele B Minerul 
Baia Mare și Minerul Anina.

Sigur, însă, că atenția principa
lă este îndreptată către liderul 
campionatului care, odată stabilit 
la hotelul „Hercules"", s-a și văzut 
asaltai: de "numeroși suporteri)

Universitatea Craiova a declanșat

„operațiunea de primăvară"" la 7 
ianuarie acasă, dar veritabila intra
re în „linia dreaptă a pregătirilor"' 
6e produce aici, pe malurile Cernei.

Dorind să aflăm starea de spirit 
a liderului, l-am întrebat pe antre
norul Constantin Ccrnăianu care

trei puncte în plus față de echipa 
care nc conducea"".

înțelegeți, credem, că jucătorii 
craioveni au început pregătirile 
sub semnul acestui avertisment lu
cid dat de conducătorul ei tehnic. 
De altfel, starea aceasta de spirit

întrecerea a început furtunos. Oas
peții, cu talie, gabarit și precizie în 
aruncările de la semidlstanță impre
sionante, și-au impus la început jo
cul și au condus cu 8—6, 10—9, 14— 
13 și 26—23. Dar, treptat, echipa 
Steaua își impune ritmul convena
bil. Apărindu-se cu tenacitate și 
agresivitate deosebite, interceptînd și 
contraataeînd cu succes, înscriind de
seori de la semidistanță și din ac
țiuni ' poziționale, baschetbaliștii mili
tari și-au depășit adversarii, încit la 
pauză acumulaseră un avans de 10 
puncte.

în repriza secundă, lupta a devenit 
și mai captivantă. Oaspeții au redus 
din handicap, dar din minutul 30, 
Steaua a acumulat un avans tot mai 
mare care a ajuns, la un moment 
dat, la 17 puncte (75—58 în min. 38). 
Tn această perioadă, jucătorii de la 
Steaua au luptat cum rareori am 
văzut luptînd o echipă românească, 
și tocmai această calitate le-a adus 
victoria. In ultimele două minute, 
Spartak Brno a făcut încercări dis
perate de a recupera, dar s-a izbit 
de o defensivă de fier de care nu a 
putut trece. Cit privește obișnuitele 
remarcări, ar fi nedrept să apelăm 
la ele de această dată, deoarece toți 
jucătorii au luptat pînă la ultima pi
cătură de energie pentru victorie.

Au înscris Cernat 24, Oczelak 22, 
Tarău 14, Ioneci 8, Pîrșu 4, Savu 3, 
Dumitru 2 pentru Steaua, respectiv 
Brabanec 20, Bobrovskl 13, Balastik 
12, Pospisil 12, Petr 7. Au arbitrat 
bine A. Popovici (Bulgaria) și D. Da- 
vidjan (U.R.S.S.).

D. STANCULESCU
Buchet de jucători în luptă pentru balon.

Foto : S. BAKCSI 1

Tragerea la sorți a meciurilor 
din turneele diviziei A la volei

Zilele trecute a avut loc tragerea 
la sorți a echipelor masculine și fe
minine de Divizia A participante la 
turneele ediției 1973/1974 a cam
pionatelor. Acestea vor susține par
tidele turneelor conform tabelei Ber
ger. Iată cum vor juca echipele mas
culine și feminine calificate în 
turneele pentru locurile 1—8. MAS
CULIN : „U‘‘ Cluj — C.S.U. Galați,
Dinamo — Explorări B, Mare, Viito
rul Bacău — Steaua (etapa I), Stea
ua —„U" Cluj, Explorări — Viitorul, 
C.S.U. — Dinamo (II), „U” Cluj — 
Dinamo, Viitorul — C.S.U., Steaua — 
Explorări (III), Explorări — .,U‘‘ Cluj, 
C.S.U. — Steaua, Dinamo — Viitorul
(IV) , Viitorul — „U“ Cluj, Dinamo — 
Steaua, Explorări — C.S.U. Galați
(V) ; FEMININ : C.S.M. Sibiu — 
Penicilina Iași, Rapid — Farul Cons
tanța, Constructorul București — Di
namo (etapa I), Penicilina — Dinamo, 
Farul — Constructorul, C.S.M. — Ra

pid (II), Rapid — Penicilina, Con
structorul — C.S.M., Dinamo — Farul 
(III), Penicilina — Farul, C.S.M. — 
Dinamo, Rapid — Constructorul (IV), 
Constructorul — Penicilina, Dinamo 
— Rapid, Farul — C.S.M. (V). Tot 
conform tabelei Berger vor juca și 
echipele din turneele pentru locurile 
7—12. în prima etapă se intilnesc : 
Politehnica Timișoara — I.E.F.S.,
Progresul — Rapid, Tractorul Bra
șov — Universitatea Craiova (mas
culin), I.T.B. — Universitatea Cra
iova, „U“ Cluj — X.E.F.S., Universi
tatea Timișoara — Medicina Bucu
rești (feminin). Primele turnee mas
culine vor avea loc în perioada 19— 
23 februarie la Timișoara (locurile 
1—6) și 18—22 februarie la Brăila 
(locurile 7—12), iar cele feminine slnt 
programate la Iași In perioada 25 
februarie — 1 martie (locurile 1—6) 
și Rm. Vilcea (locurile 7—12).

După o ședință de pregătire, fotbaliștii craioveni se relaxează, plimbin- 
du-se pe strada principală...

au fost cuvintele pe care le-a spus 
elevilor lui la începerea antrena
mentelor. El ni le-a reprodus : 
„Trebuie să știți că cinci puncte 
avantaj nu reprezintă totul. Cu Pe
trolul, ne-am aflat odată la începu
tul returului la patru puncte de 
Rapid, liderul de toamnă, și am 
terminat pe locul întâi, nu numai 
anulînd handicapul, dar reușind și

La stingă antrenorul E. 
Modiano, la dreapta 
Tudorel Bădin, iar in
tre ei cițiva dintre mi
cii tenismani de la 
„Cutezătorii". Vor fi 
man jucători, miine, 
unii dintre ei? Nu este 

exclus !

Foto : I. MIHAICA
domnește în permanență în tabăra 
olteană.

Efectivul deplasat la Băile Her- 
eulane îi cuprinde pe următorii 
jucători : Manta, Oprea, Boldîci II 
(portari), Niculescu, Boc, Bădin, De-

Ef'imie IONESCU

tContinuare tn pag a 3-a)

DRUMUL SPRE PERFORMANȚĂ ÎN TENIS
TRECE Șl PE LA. . . . . CUTEZĂTORII"!

performanța sau activitatea de ma
să ? De fapt, îndeletnicirea este 
una singură, aceea a inițierii pio- ! 
nierilor bucureșteni în tenis. Și 
dacă s-a întâmplat (deși nu este 
cuvîntul cel mai exact) ca această 
muncă migăloasă și plină de răs
pundere, să ne ofere și performan- ! 
ță. ea este rezultatul unui înde- : 
lung și vast proces de atragere j 
in practicarea tenisului a sute și 
sute de pionieri,

„în fiecare primăvară — ne spu
ne inginerul George Slapeiu, pre
ședintele secției de tenis a clubu
lui „Cutezători i“ — noi deschidem, 
efectiv, porțile sportului cu ra
cheta, primind cite 300—400 de 
copii pe terenurile de la Palat. 
Unii dintre ei, cei mai mulți, 
de fapt, sînt trimiși de părinți 
pentru a invăța bine tenisul și a 
deveni chiar mari performeri. Noi 
muncim cu ei ca și cum am fi 
siguri că peste cițiva ani, toți vor 
deveni fruntași in acest sport".

Pe întreaga durată a sezonului 
în aer liber, la Palatul Pionierilor . 

se joacă tenis pe 3 te- ; 
renuri cu suprafață de : 
zgură, și pe 5 de bi- : 
turn. Să precizăn că . 
primul club din țară, 
ai cărui specialiști au I 
intuit că suprafețele ' 
rapide și dure de joc j 
sînt ale viitorului te
nisului — au fost cei 
de la „Cutezătorii"". De 
aceea este și explica

bil că nu numai jucătorii de per
formanță, dar și masa de copii 
care practică tenisul, trec fără a

Ion GAVRILESCU

I.E.F.S A ÎNVINS DIN NOU
PE HAPOEL TEI AVIV

Cu toate că în prima partidă, dis
putată la Tel Aviv, formația I.E.F.S. 
realizase o victorie la 19 puncte, di
ferență care era hotărîtoare în obți
nerea calificării, elevele prof. Ioan 
Nicolau și prof. Teodora Predescu au 
abordat cu seriozitate și cu oarecare 
prudență și întilnirea revanșă, cu 
Hapoel Tel Aviv. Chiar de la în
ceput, baschetbalistele oaspe au încer
cat o tactică indrăzneață — aceea a 
apărării om la om pe tot terenul, 
care a incomodat formația studente
lor în primele minute. Treptat, înșă, 
printr-o rapidă trecere a mingii din 
apărare în atac — ca rzeultat al nu
meroaselor intercepții reușite de 
Szabo și Milialik — echipa noastră 
a preluat inițiativa, imprimînd jocu
lui un ritm destul de alert. Obser- 
vînd că dominarea bucureștencelor 
devine din ce în ce mai clară, jucă
toarele din Tel Aviv au luptat mult 
pentru a incerca obținerea unui scor 
onorabil 'remarcindu-se în mod deo
sebit Ryman.

In pofida eforturilor făcute de

echipa Hapoel, studentele de la 
I.E.F.S. au reușit in cele din urmă 
un succes categoric, la scor, 94—46 
(51—24).

Ca urmare a dublei sale victorii 
(scor general 177—110), formația 
I.E.F.S. s-a calificat în sferturile de 
finală ale Cupei Cupelor, unde va 
evolua în grupa A, alături de Spar- 
takus Budapesta și GEAS Sesto San 
Giovanni. Primul meci ii va susține 
în- compania echipei Spartakus, la 30 
ianuarie, în București.

Au marcat : Pantea 2, Giurea 15, 
Mihalik 19, Szabo 20, Basarabia 10, 
Petric 8, Capotă 2, Ballay 2, Tita 18 
pentru I.E.F.S., respectiv Ryman 11, 
Taub 8, Kamzel 6, Landenberg 5, 
Dembinski 10, Melamed 2, Gothelf — 
4. Corect arbitrajul cuplului P. Kav- 
cici (Iugoslavia) — A. Soilev (Bulga
ria).

De notat că în pauza meciului, ju- 
cătoarea Angelica Tita a primit in
signa și diploma de maestră a spor
tului.

A. VAS1LESCU

„Internaționalele" de tenis
de masă ale României

ASEARĂ, AU SOSIT
ECHIPELE JAPONIEI

Aseară, cu avionul, au so
sit în Capitală echipele de 
tenis de masă ale Japoniei 
care vor participa la Campio
natele internaționale ale Ro
mâniei. Lotul oaspeților este 
alcătuit din jucătorii Ito, Ima- 
no, frații Abe, precum și ju
cătoarele Hamada, Takahashi 
și Inamori.

Sportivii japonezi sînt în
de antrenorul Hatorî.

★
avion, s-a îna- 
în Capitală lo
de masă-juniori

soțiți

același 
aseară

Cu
poiat
tul de tenis
a! țării noastre care a efec
tuat un turneu de o lună de 
zile în R. P. Chineză.

„CUPA DINAMO BRAȘOV PRIMA COMPETIȚIE 
INTERNAȚIONALĂ DE SCHI DIN ȚARA NOASTRĂ 

In noul sezon
® Sportivi din U.R.S.S., Austria, Polonia și România la startul întrecerilor • Se vor 
disputa probele de slalom special și, probabil, uriaș • Pirtia Lupului 

improprie pentru „coborire“
Frumoasa noastră stațiune mon

tană Poiana Brașov va găzdui, sîm- 
bătă și duminică, primul concurs 
internațional de schi al sezonului. 
Este vorba de competiția, devenită 
tradițională. „Cupa Dinamo Bra
șov"" la probe alpine. Organizatorii 
au primit — pînă la această oră 
— înscrierile unor schiori din 
Austria, Uniunea Sovietică și Po
lonia. Inițial, au fost prevăzute 
probele de coborîre și slalom spe
cial. Dar, din cauza lipsei de ză
padă pe ultima porțiune a Piftiei 
Lupului. întrecerea spectaculoasa a 
cursei de viteză, coborîrea. va fi 
înlocuită cu un slalom uriaș (două 
manșe) care va avea loc pe aceeași 
pîrtie dar sosirea se va face în 
Poiana Cristianului.

Cele două manșe de slalom spe
cial se vor disputa duminică, pe

un traseu special amenajat, pe ex
celenta pantă de sub telefericul și 
telecabina din Poiană Brașov.

întrucît invitaților le-au fost tri
mise protocoale în care erau pre
văzute dispute la coborîre și este 
posibil ca ei să vină la Poiana cu 
schiuri adecvate acestui gen de în
treceri, urmează ca vineri, La șe
dința tehnică, să se hotărască pro
bele ce vor avea loc în cadrul 
„Cupei Dinamo". în caz că oaspeții 
nu vor fi de acord cu modificarea 
ce se preconizează (din motive o- 
biective). atunci se va disputa doar 
slalomul special...

Clubul organizator. Dinamo Bra
șov. a pregătit un lot valoros de 
schiori aipini, care va încerca sâ 
facă față reptifaților lor adversari 
clin Austria. Uniunea Sovietică și 
Polonia. Antrenorul Vasile Bobit

ne-a anunțat că speră într-o bună 
evoluție din partea Iui Petre Soiu, 
loan Bobiț, loan Cavași, Nicolae 
Barhu. Vasile Stanciu și Petre Gri- 
gore. Ultimii patru, țineri în plină 
afirmare. . j . ,

Am aflat că cei 4 schiori sovie
tici au și sosit la locul întrecerilor 
și s* antrenoază- de zor pe.pîrtii- 
le de concurs, alături de 6 spor
tivi polonezi (dare au ajuns la Po
iana miercuri dimineața) și împre
ună cu cei mai buni reprezentanți 
ai României: Dorin Munteanu. Vir
gil Brenei, Constantin Văideanu, 
Gheorghe Vulpe etd.

Jor sînt așteptați schiorii din 
Austria. Pînă simbătă, insă, an
trenamente continue...

„Cutezătorii"". Pronunțăm cuvin- 
tul și facem, intr-un mod aproape 
mecanic, legătură cu oamenii care 
își permit cel mai mult să îndrăz
nească — firește, în accepțiunea 
cea mai nobilă a noțiunii — și ne 
gîndim. în clipa imediat urmă
toare că ei, Cutezătorii, nu pot

ti decit copiii. „Cutezătorii"" sînt, 
așadar, cei mai tineri cetățeni ai 
țării, iar printre ei se află și cei 
care fac sport sub egida Palatului 
Pionierilor din Capitală. îi cu
noaștem pe purtătorii cravatelor 
roșii din concursurile republicane 
de carturi, îi știm de la întrece

rile de navomodelism și, mai re
cent, ni s-au dezvăluit în postura 
de tenismani.

Stăm în cumpănă, pentru că 
nu știm ce ar trebui să primeze 
în această „biografie"" a tenisului 
„Cutezătorilor"", pe care o pre
zentăm în însemnările noastre» (Continuare in pag. a 2-a) . j

Paul IOVAN

Constantin Văideanu va încerca să confirme valoarea sa competițională Și in „Cupa Dinamo Brașov'^



Sportul

MULTILATERALA
sportive.

COMPETIȚIA...

Binevenită, cabana Băișoara a apărut în calea grupului de excursioniști, „călători cu pasul" pe cără
rile de munte...

Relația cuprinsă de titlul nostru 
nu constituie doar o singură aso
ciație formală de cuvinte. In con
textul modern de practicare a tu
rismului, omul — indiferent de 
virsta sau ocupația pe care le are 
— este aproape obligat de reali
tatea care i se arată să înregis
treze imagini după imagini, lata 
doar un simplu exemplu : orice că
lătorie efectuată cu trenul, de pil
dă, decupează din locurile pe lin
gă care trecem arhitectura origi
nală și modernă a unei gări noi, 
sferele de aluminiu și filigranul u- 
neia dintre cele mai mari rafină
rii, înălțimile unui masiv muntos 
proiectate riguros pe retină, loca
litatea de baștină a unui mare om 
de cultură.

Practica a arătat că, din orice 
unghi ar fi privită, călătoria con
stituie un mijloc plastic de infor
mare, un adevărat jurnal de ac
tualități. Odinioară, copilul sau 
chiar omul matur își apropiau 
alte locuri, din țară sau din ori
care părți ale globului, prin des
crierile de călătorie ale altora, oa
meni de talent, capabili să reali-
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CALATORIA-ATRIBUT AL VIEȚII OMULUI MODERN

zeze prin acest transmițător de 
noutăți care este pagina cărții, 
plasticitatea și veridicitatea imagi
nii. Omul modern are acum 
dispoziție mijloace rapide de 
plasare pe care le folosește 
plin. Văzînd cit mai mult și

Excursia
acest jurnal

de actualități

la 
de- 
din 
cit

•••

mai multe lucruri ți fapte din ime
diată apropiere, turistul contempo
ran se poate raporta pe sine la 
scara valorilor pe care le întilneș- 
te. Vrînd-nevrînd, el meditează și 
participă la existența lor, deși o 
face în mod pasiv. Călătoria este 
cu alte cuvinte un excelent mijloc 
de formare intelectuală, cu proxi-

me INFLUENȚE FORMATIVE asu- 
pra personalității voiajorului. Tu
ristul contemporan, fie el copil, 
tinăr sau matur (perfecționarea nu 
ține seama de vîrste) se autofor- 
mează din punct de vedere pa
triotic (el vizitează această țară și 
cunoaște această națiune, cu obi
ceiurile 
file și 
contact 
culturii
(cunoaște succesele obținute în di
ferite domenii în contextul actual). 

Caracterul INfORMATIV este a 
doua mare calitate a turismului. 
Cunoștințele și datele extrem de 
variate, aparținînd unor domenii 
tot atît de diferite (istorie, geogra
fie, științele naturii, economie poli
tică, sociologie, psihologie socială 
și încă multe altele) completează 
și îmbogățesc, plăcut ți atractiv, 
arsenalul de informații neapărat 
trebuincioase unui om complet.

Formația și informarea — două 
componente ale educației. Două 
componente ale activității turistice, 
efectuate sub toate formele sale...

din vechime, cu preocupă- 
munca ei), cetățenesc (ia 

cu realizările civilizației, 
și ale oamenilor), politic

Orientarea profesională și schimbul de experiență
un nimerit prilej de efectuare a excursiilor

De cîtăva vreme, organizațiile 
U.T.C. din unele întreprinderi și 
școli au îmbogățit vocabularul tu
ristic cu un nou termen : excursia 
tie orientare profesională. N-am 
putea spune cu certitudine cînd și 
[cine a inițiat această nouă formă 
[ele călătorie organizată, cert este, 
însă, că inițiativa a prins, a găsit 
ecou, rășpîndindu-se.

Să semnalăm, pentru început, al
cătuirea de către Comitetul Jude
țean al U.T.C. Arad a unei „micro- 
[monografii a meseriilor” de pe cu
prinsul județului, care cuprinde di
ferite obiective industriale și locu
irile de dezvoltare a altor ramuri 
■de producție materială. Litografia 
a fost răspîndită la mai toate uni
tățile de învățămînt, iar la nivelul 
acestora, organizațiile U.T.C. au 
procedat la organizarea unor varia
te și interesante excursii de orien
tare profesională pentru membrii

documentare la Fabrica de zahăr 
și ulei Podari. Inginerii și specia
liștii uzinei au relatat pe larg a- 
mănunte ale procesului de produc
ție, condițiile de muncă existente. 
Fără îndoială, vizita nu va rămîne 
fără ecou : mulți dintre cei care au 
fost oaspeții fabricii se vor întoar
ce aici în calitate de muncitori, 
tehnicieni sau ingineri.

Toate aceste acțiuni fac 
parte integrantă din peisajul 
tic rezervat tineretului. Mai 
alături de forma excursiilor 
orientare profesională, a apărut și 
o alta, care îmbracă caracterul 
schimbului de experiență. în aceas
tă idee, 40 de eleve și tinere mun
citoare de la Independența Craiova 
s-au întâlnit Ia Lugoj cu colege de 
meserie de la Fabrica de textile 
din localitate, iar grupuri de elevi 
de la Școala profesională Electro- 

J motor Timișoara au dese schim- 
>lor. Astfel, tinerii din localitățile . buri de vizite reciproce cu cei de 
rurale Siria, Olari, Grădinari, Agri- ' la Uzinele Strungul din Arad.
șui Mare și Radna — aproape 700 în concluzie : excursiile de orien

tare profesională și cele cu carac
ter de schimb de experiență con
stituie — și nu doar experimental 
— o realitate căreia forurile răs
punzătoare trebuie să-i dea amploa
re. Căci este vorba de o dezvol
tare care vine în întîmpinarea ne
voilor actuale de informare ale ti-

neretului studios sau cuprins în 
cîmpul muncii, de lărgire a orizon
tului profesional, de raportare a 
realităților nou cunoscute la pro
pria persoană.

Nu sîntem de acord — nu putem 
fi — cu modul stereotip de desfă
șurare a unei competiții 
Participantul sau grupul de parti- 
cipanți coboară din mijlocul de 
transport în orașul gazdă, se duc 
la hotel, de aici la sala de antre
nament ori la concurs, apoi la 
masă și din nou la gară. Astfel 
privind lucrurile, sărăcia de pre
ocupări și de activități nu poate fi 
de fel un argument favorabil într-o 
discuție în care privim sportul nu 
doar ca scop în sine ci și ca mijloc 
de cunoaștere, de formare a perso
nalității. în acest context, competi
ția sau concursul pot fi reconside
rate și privite și ca pretexte pen
tru acțiuni așa-zis extra-concurs, 
turistice de pildă. Vom apela la 
două exemple.

în luna decembrie, Piteștiul a 
găzduit finala campionatului națio
nal sătesc de trîntă. Firește, com
petitorii au fost în mare majoritate 
tineri din mediul rural, cu un a- 
nume specific al ocupațiilor lor zil
nice. Organizatorii au procedat la 
o inițiativă bună, pornind tocmai 
de la acest fapt : au rezervat o di
mineață întreagă vizitării cîtorva 
dintre cele mai importante obiecti
ve industriale ale municipiului 
(platforma chimică, Argeșeana, U- 
zina de automobile de la Colibași 
etc.). Oaspeții meleagurilor argeșe- 
ne au putut astfel cunoaște cîteva 
dintre realizările oamenilor de aici, 
munca din întreprinderi cu speci
fic diferit — într-un cuvînt, _ au 
șimțit pe viu alte imagini ale vieții 
'decît acelea cu care erau obișnuițț 
Altfel spus, au trăit o experiență 
nouă de viață, sugestivă, semnifica
tivă.

La conferința federațiilor de scri
mă din țările balcanice, s-a stabilit 
ca o zi din cele afectate întreceri
lor să fie destinată unui tur al 
Bucureștilor, fapt de altfel petre
cut la Balcaniada găzduită de Ca
pitala României. Sportivii din Bal
cani au vizitat atunci orașul, cîteva 
dintre muzeele reprezentative, car
tiere noi, îmbogățindu-și cu această 
ocazie orizontul informațional asu
pra țării noastre. Fără discuție, 
oaspeții au primit cu interes iniția
tiva.

Iată pentru ce opinăm ca orice 
acțiune sportivă să fie completată 
cu acțiuni aparținînd de domeniul 
turismului. Organizatorii trebuie să 
aibă în vedere acest deziderat, im
pus atît de dorințele sportivilor de 
a cunoșate cît mai mult, cit și de 
o exigență care aparține în egală 
măsură de caracterul educațional 
al sportului și educației fizice.

Caiaciștii la
Rare sînt clipele cînd apa pis

cinei acoperite „23 August" nu 
este învolburată. în zilele acestea, 
cînd mercurul termometrului co
boară vertiginos, descoperim sub 
plafonul elegantei construcții o at
mosferă îmbietoare.

De la primele ore ale dimineții, 
cele opt culoare sînt luate cu a- 
salt. împărțiți pe categorii de vîr- 
stă, pe grupe mai mult sau mai 
puțin omogene (ca valoare), îno
tătorii parcurg contracronometru 
mii de metri. Sprinturile lor sînt 
adesea întrerupte de vocea antre
norului, care îi ține la curent cu 
„intermediarele". — 
crului cantitativ, 
mulările decisive 
competițional de

concurență cu • •• înotătoriiI

Rubrică realizată de
Radu TIMOFTE

acum 
turis- 
mult, 

de

Este vremea lu
cind se fac acu- 

pentru sezonul 
vară.

Pe marginea bazinului — antre
norul Gheorghe Dimeca. Are în 
pregătire pe campionii clubului 
Steaua și tinerele speranțe de la 
Școlarul. Fiecare își cunoaște pro
gramul și nu este admisă nici o 
abatere. Armonie deplină între 
cunoscutul tehnician și elevii săi.

Cine sînt cei care înoată vîrtos ? 
Primul întotdeauna la perenele ba
zinului (și nu numai pentru că 
este sprinter) — Marian Slavic. La 
28 de ani, multiplul campion na
țional și balcanic (deține recordul 
titlurilor în cele 5 ediții) este la 
fel de ambițios ca în urmă cu 7 
ani, cînd l-am văzut înotînd pen
tru prima oară. într-una din 
scurtele pauze dintre repetări ne 
mărturisește: „mai resurse

pentru a îmbunătăți recordurile 
naționale la 200 m și 400 m". Ală
turi de el, Eugen Aimer, cu porția 
sa zilnică de 9 km. Deocamdată. 
A reiîunțat să mai facă declarații, 
dar își exprimă dorința pentru ’74: 
„Aș vrea ca la Viena, la „europe
ne", să fiu perfect sănătos, in de
plinătatea puterilor fizice".

Mihaela Costea și Ligia Anasta- 
sescu sînt fericite. Au auzit că 
în curînd vor fi eleve ale primu
lui Liceu de înot (într-o primă for
mă) din Capitală. „In sfîrșit, ne 
vom putea antrena de două ori pe 
Zi!...“

După două ore de lucru intens, 
înotătorii se îndreaptă spre vesti
are și locul lor pe blocstarturi este 
luat de... membrii lotului olimpic 
de caiac. La apelul maestrului e- 
merit Aurel Vernescu, unul dintre 
actualii antrenori ai lotului de ca
iac (băieți), răspund prezent 
32 de veritabili atlețl, cu corpuri 
robuste, fortificate pe lac, la școa
la padelei. Fostul „amiral" nu ne 
rezervă decît cîteva minute pen
tru explicații ; antrenamentul de 
iarnă în bazin — o știe din pro
prie experiență «— le menține con
diția fizică, le sporește eficacitatea 
lucrului brațelor. Toată „flotila" 
este prezenta la piscină de trei ori 
pe săptămînă, timp de o oră. Se 
înoată aproximativ 3 000 de metri 
și, de regulă, la jumătatea distan
ței, o pauză pentru parcurgerea 
cîtor șase lățimi... pe sub apă.

Caiaciștii au și campioni la înot: 
C. Macarencu, V. Simiocenco sau 
A. Sciotnic. Se înregistrează și re
corduri cu prilejul deselor ședin
țe pentru darea normelor de con
trol : 31 de secunde pe 50 de me
tri și 4:30,0 pe 300 de metri. 3An
trenorii proiectează și cîteva’' șta
fete mixte, cu înotători și caiaciști. 
La finele ședințelor de pregătire, 
puțină variație nu strică...

A. VASILIU

Caiaciștii se antrenează în apă, dar fără... bărci. înotul nu este numai 
Un mijloc de relaxare Foto : Paul ROMOȘAN
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TRĂGĂTORI ROMÂNI PARTICIPĂ
LA CAMPIONATELE

NAȚIONALE ALE POLONIEI
a

V

gătoarea obținînd calificarea în fa
za următoare a competiției, turneul 
semifinal de la Munchen.

BIATLONIȘTII ROMÂNI

PLENARA COMITETULUI
F.R. JUDO

Azi, de la 
C.N.E.F.S. din 
16, (etajul 8) 
comitetului federației române de 
judo, care va analiza activitatea 
desfășurată în 1973 șt perspectivele 
acestui sport.

ora 9,30, la sediul 
str. Vasile Conta nr. 
va avea loc plenara

[la -număr — au vizitat unele din- ' 
;tre posibil viitoarele lor locuri de 
muncă.

Asemenea activități au avut Ioc 
și în județul Dolj. Cei 300 de elevi, 
[participant în vacanța de iarnă, 
'recent încheiată, la o tabără de 
instruire au efectuat o excursie de

ȘTIRI...
DIN BRANIȘTEA 
(JUD. GALAȚI) 

PE V1RFUL OMUL
20 de elevi din comuna 

Brăniștea (jud. Galați), 
conduși de profesorul lor, 
Fetrlcă Neagu, au plecat 
de curînd într-o dificilă 
expediție de drumeție pe 
timp de Iarnă. Parcurgînd 
traseul Sinaia — Vîrful Cu 
dor — Peștera -- 
temerarii iubitori 
șes al muntelui au 
pe Vîrful Omul o 
coHlSTnorativă.

T. S1RIOPOL 
coresp. județean 

INTRE El, 0ȚELAR1I...
Cercul turistic al între

prinderii Metalotehnica de 
pe lingă asociația sportivă 
Oțelul dbi Tîrgu Mureș a 
efectuat. în cursul lunii 
decembrie 197.1. o acțiune 
turistică extinsă de-a lun
gul a 1100 kilometri, sco
pul principal al călătoriei 
a fost vizitarea mai mul-

Babele, 
de la 

fixat 
placă

ȘTIRI...»
tor obiective industriale 
cu profil similar din ora- • 
șele Cugir, Hunedoara, Ti
mișoara și Arad. întîliii- 
rlle cu colegii de breaslă 
au fosi nu numai emoțio
nante, dar șl deosebit “ 
instructive.

loan PAUȘ, 
coresp. județean

EXPEDIȚIA — 
LECȚIE PIONIEREASCA
Așa se intitulează unele 

dintre acțiunile elevilor ie
șeni. Ele au diferite pro
filuri : geografic, biologic, 
botanic, istoric, literar, e- 
eonomlc. Se îmbină ast
fel în mod eficient expu
nerea teoretică a noilor 
cunoștințe cu exemplifica
rea lor practică, vizual-au- 
ditivă. Actualmente. un 
număr foarte mare de pro
fesori ieșeni apelează la 
astfel de lecții în aer li
ber. în lăeașe de cultură 
sau în întreprinderi mari. 
Iată și o cifră comparati
vă elocventă : dacă

de
1

ȘTIRI...
9

\lâS9 a efectuat asemenea 
ftețiuni un singur echipaj 
pionieresc, în 1973, numă
rul acestora s-a ridicat la 
480 !. . .
COLECTÎND 1.203 TONE 

DE FIER VECHI...
Comitetul U.T.C. și con

ducerea asociației sportive 
Progresul Brăila au luat 
inițiativa ca membrii lor 
să colecteze fier vechi, iar 
cu fondurile obținute să 
se organizeze o interesantă 
șl instructivă excursie spre 
Valea Prahovei, Doftana, 
București, Blcaz. Trei 
sferturi dintre uteclștil din 
secțiile Cazangerie. Forjă, 
Turnătorie, Montaj, Scu- 
lărle (îl notăm șl pe cel 
mal fervenți animatori al 
acțiunii ; Alexandru Rota
ru, Carol Pablenic. Con
stantin Preda, Virgil Cană) 
au beneficiat de reducerea 
costului total cu 50 
sută.

Traian ENACHE

Un lot de trăgători români 
plecat la Lodz, pentru a participa, 
între 18 și 20 ianuarie, la campio
natele naționale ale Poloniei (arme 
cu aer comprimat). Competiția din 
țara prietenă este privită cu multă 
atenție de către reprezentanții 
noștri, pentru că ea constituie și o 
importantă verificare pentru cam
pionatele europene de sală, ce vor 
avea loc peste o lună în Olanda.

Sub conducerea antrenorului 
Gheorghe Corbescu au făcut depla
sarea următorii sportivi : D. Iuga, 
C. Feciorescu, L. Stan, M. Trușcă, 
Anișoara Matei, Ana Buțu, Silvia 
Kaposztai, Olimpia Dcmetriade — 
la pistol, I. Codreanu, St. Caban, 
P. Sandor, I. Trăscăveanu șî Dumi
tra Matei — la pușcă.

La 29 și

CONCUREAZĂ IN R.F. GERMANIA
Șl CEHOSLOVACIA

Ieri, lotul național de biatlon a 
părăsit țara pentru a participa la 
întrecerile internaționale organiza
te în R.F. Germania și Cehoslova
cia. Au făcut deplasarea Victor 
Fontana. Gh. Voicu, Gh. Gîrniță, 
ion Mîrza și Nicolae Cristoloveanu, 
însoțiți de antrenorii Constantin 
Tiron și Marcel Stuparu.

GRUIA, GAȚU Șl PENU
INVITAT! DE ONOARE

obișnuință ca

il

VOLEIBALIȘTII
SUSTIN, LA

AMBELE

30 ianuarie
DINAMOVIȘTI
BARCELONA,

PARTIDE DIN C.C.E.
Cupei campionilor euro- 
exprimat acordul cu în- 
dintre cluburile Dinatno 

și Hispano Frances Bar-

Comisia 
peni și-a 
țelegerea 
București 
celona, de a decala data disputării 
meciurilor pe care echipele lor ur
mau să le susțină pînă la 19 ia
nuarie, în cadrul turului II al 
C.C.E. Ca urmare, ambele întîlniri 
se vor desfășura la Barcelona, în 
zilele de 29 și 30 ianuarie, învin-

A devenit o 
marii noștri sportivi să se întîl- 
nească cu suporterii lor, răspun- 
zind cu plăcere zecilor de între
bări. împărtășind din vasta lor 
experiență, dînd autografe și 
legînd prietenii în toate colțurile 
țării. O asemenea întîlnire va 
avea loc și astăzi, în comuna 
Brănești din județul Ilfov, unde 
au fost invitați trei dintre glo
riile handbalului 
eștrii emeriti 
Gheorghe Gruia, 
și Cornel Pcnu.

românesc: ma • 
ai sportului 
Cristian Gațu

„CUPA ȘOIMII TUȘNAD" 
LA PATINAJ VITEZĂ

Apropierea finalelor campionate
lor republicane de seniori și ju
niori la patinaj viteză se simte din 
ce în ce mai puternic. După o se
rie de concursuri pentru verifica
rea stâdiului pregătirii alergători
lor, iată că azi și mîine Viteziștii 
din București. Brașov, Tg. Mureș, 
Cluj, Sibiu. Miercurea Ciuc și Tuș- 
oad participă la un nou test al 
potențialului lor fizic și tehnic. Este 
vorba de concursul dotat cu trofeul 
„Cupa Șoimii Tușnad", în progra
mul căruia figurează probe pentru 
seniori, juniori și copii. întrecerile 
au loc pe pista naturală a lacului 
Ciucaș din Tușnad.

LA TENIS
în sala de tenis „23 August" dirt 

Capitală au început întrecerile do
tate cu „Cupa Unirii", După dis
putarea cîtorva meciuri din prin- 
mul tur al competiției nu s-au pro
dus surprize. Doar reprezentantul 
clubului Progresul, juniorul Mihâl 
Tăbăraș, a fost pe punctul de a cîș- 
tiga întrecerea cu I. Sântei (DinamO 
București). Tăbăraș a avut tot tim
pul inițiativa și poate că un plus 
de concentrare i-ar fi adus vic
toria.

Rezultate din primul tur al în
trecerii masculine : M. Russu (Pro
gresul) 
6—0 ; 
rești) ■ 
6—2 ; 
Pană I 
Bădin i 
dog (Progresul) 6—4, 6—1 ; T. Mar- 
cu (Dinamo Brașov) — R.. Popescu 
(C.S.U. Constr.) 6—1, 6—2 ; D. Hă- 
rădău (Steaua) — Z. Nemeth (Prog) 
6—2, 6—2 ; M. Mirza (Prog.) — J. 
Bîrcu (T.C.B.) 6—1, 6—0 ; F. Manea 
(Dinamo București) — A. Viziru 
(Prog.) 6—4, 7—6 ; I. Sântei (Di
namo Buc.) — M. Tăbăraș (Prog.)
5— 7, 6—2, 7—5 : D. Nemeș (Steaua)
— S. Zancu (Cutez.) 6—2, 6—2 : 
A. Roșianu (Steaua) — A. Bădin 
(Din. Buc.) 6—1, 6—1 ; D. Mirza
(Prog.) — C. Crăciunescu (T.C.B.)
6— 1, 6—2.

Turul I (feminin) : Elena Trifu 
(Steaua) — Lucia Romanov, (Cutez/
6— 2, 6—3 ; Adriana Caraiosifoglu 
(Steaua) — Maria Romanov (Cutez.)
7— 6, 6—3 ; Simona Nunweiller 
(T.C.B.) —• Mariana Nunweiller (Di
namo București) 6—2, 4—6, 7—5 ; 
Elena Cotuna (C.S.U. Constr.) — 
Gabriela Dinu (Dinamo Buc.) 6—2, 
4—6, 7—5 ; Florica Butoi (C.S.U. 
Constr.) — Elena Popescu (Dinamo 
București) 6—3, 6—4.

> — I. Liviu (Steaua) 6—3, 
S. Mureșan (Dinamo Bucu- 
— T. Frunză (Steaua) 6—0, 
I. Russen (Progresul) — E. 
(Cutezătorii) 6—3, 7—6 ; R. 
(Dinamo București) — P. Boz-

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

(Urmare din pag. 1)

Cioplea ? Așteaptă-ne și pe 
mergem să închiriem schi-

de campioni
de sportivii de la 
fie și numai în 
aceea, vom apela

cînd a căzut zăpada, la 
s-au deschis două centre

Ianuarie. La începutul acestei 
luni am întîlnit pe peronul gării 
din Predeal cîțiva tineri veniți 
din București să-și petreacă con
cediul în cunoscuta noastră stați
une montană. Puțin obosiți, au 
pornit, cu valizele în rnînă, către 
biroul de cazare.

...Două săptămîni mai tîrziu, i-am 
reîntîlnit pe pîrtiile imaculate din 
împrejurimi. Am intrat în vorbă 
cu o fată care purta povara (do
rită !) a unei perechi de schiuri. 

; — Greu la deal, îi zic. Atunci 
cînd ați venit în stațiune, parcă 
nu aveați schiuri ?

Carmen Andronache, muncitoare 
la o întreprindere bucureșteană, 
[cînd a venit cu colegii ei în sta
țiune nu-și închipuia că schiurile 
iii vor deveni un bun Prieten. Pri- 
[vea ca simplă spectatoare la fete
le și băieții care coborou în zig- 
zag-uri pe pîrtii, iar ideea unei 
'„aventuri" similare pe panta a- 
bruptă o făcea pur și simplu să 
se îngrozească.

— Și totuși, a zis fata, ureînd 
spre pîrtia de la Clăbucet-sosire, 
simțeam o părere de rău că tre
buie să rămîn de-o parte toată 
vacanța.

Și-mi povestește apoi cum și-a 
luat inima-n dinți, într-o diminea
ță cînd se ducea la micul dejun 
și a zărit în drum o firmă, . Pe 
care scria : „închiriem materiale 
sportive. Adresați-vă în curte".

* A intrat. Omul de la centrul de 
închiriere a întîmpinat-o cu ama
bilitate : „Doriți palete, mingi de 
tenis de masă, săniuțe sau ghete 
cu patine ?“ Ea răspunse aproape 
mașinal : „schiuri !“ Primindu-le. 
se întreba : „Acum, ce am să fac 
cu ele, dacă habar nu am să schi
ez ?“ Și, pornind fără o țintă pre
cisă pe stradă, deodată a auzit vo
cea unuia dintre colegi : „Măi, da 
repede te-ai hotărît '.. Te duci chiar

acum la centrul de inițiere de la 
Cabana 
noi, că 
Uri“.

...De 
Predeal 
de închiriere, patronate de O.J.T. 
și Cooperativa Sîrguința,tinerii și 
vîrstnicii amatori de sport bene
ficiind, în plus, și de alte trei cen
tre, autorizate de Consiliul popu
lar orășenesc. Complexul de tere
nuri de tenis, baschet și volei, si
tuat în plin centru, a fost trans
format în patinoar natural, iar pîr
tiile de agrement Clăbucet-sosire’, 
Clăbucetul Taurului (versantul ves
tic) și Cabana Cioplea sînt deser
vite de centre de închiriere a ma
terialelor sportive și de mijloace 
de transport ale I.T. Brașov, de te
leferic și schi-lift. Pe aceste pîrtii 
funcționează „școli" de inițiere în 
tainele schiului, conduse de in
structori pricepuți ca loan Vinti- 
lă, Ioan Filipescu, Stanislava Szer- 
man, Gabriela Andreica și Ion 
Codleanu. Cine vrea să joace șah 
sau tenis de masă poate frecven
ta zilnic clubul Casei de cultură, 
care oferă un program atractiv tu
riștilor și oamenilor muncii veniți 
la odihnă. Pentru amatorii de dru
meții pe potecile de munte se or
ganizează excursii la cabana Su
sai, pe Valea Timișului, la casca
da Tamina și în alte locuri pito
rești aflate la cîteva ore de mers 
pe jos. Consiliul orășenesc pentru 
educație fizică și sport și A. S 
Predeal inițiază diverse concursuri 
populare, programate în fiecare se
rie, în Cadrul cărora își dispută 
întîietatea echipele locale cu cele 
ale vizitatorilor.

— Vă dați seama, 
ta în timp ce ne 
punctul de plecare 
senzație am avut cind mi-am pus 
pentru prima oară schiurile în pi-

Lecția de schi începe cu o scurtă 
prelegere teoretică a instructorului

Unde ne e clasamentul ?

ne explica fa- 
apropiam de 
a pîrtiei, ce

doare. Am trecut prin atîtea emo
ții, că era cit pe-aci să mă las pă
gubașă. Ba era chiar să-mi frîng 
gîtul de cîteva ori. 
tiei mă îngrozea și 
cit atunci cînd o 
simplă spectatoare, 
trei ore în fiecare 
jesor răbdător lingă mine, mi-ăii 
alungat teama Pe nesimțite și cu- 
rind am învățat să schiez.

Ce frumos sună : „Am învățat 
să schiez !“. Prinvind-o Cum co
boară lin pe panta de zăpadă, cu
vintele „Am învățat să schiez" îmi 
sunau ca o victorie asupra nesfîr- 
șitei pîrtii care o îngrozise atunci 
cînd fusese simplă spectatoare. Ta
tă ce bucurie i-a oferit luna ia 
nuarie fetei de pe Clăbucet. Și, a- 
semenea ei, multor altor tineri 
care își petrec în aceste zile con
cediile la Predeal.

Troian 1OANIȚE5CU

Nesfîrșirea pîr- 
mai mult, de- 
priveam ca o 
Dar cele două, 
zi, cu un pro-

Am pus calendar nou in perete. 
Am adunat fișele și notițele strîn- 
se în vraf de-a lungul unui an 
întreg. Am cusut cu 
clasamentelor din 
concursuri de tenis, 
internaționale Tot ce 
ctii în cifre și nume 
unui sezon de competiții e așezat 
sub o singură etichetă : 1973.

Avem și clasamentul mondial 
al tenisului. Cel făcut de noi, cu 
Ilie NăstaSe pe primul loc. Si ce
le făcute de alții, cîțiva specialiști 
de peste hotare, care l-au văzut 
pe Newcombe ca nr. 1, în deza
cord cu opinia majoritară. N-ai 
ce-i face.

Avem clasamentul mondial, dar 
ne lipsește un altul, care ne-ar 
fi mult mai la indemînă, cel... 
național. Adică, acela — masculin 
și feminin — pe care la fiecare 
sfîrșit de sezon obișnuiește să-1 
facă Federația română de tenis, 
prin comisia sa de competiții (a 
se citi: Arnulf Schmidt).

Știm că acest clasament întir- 
zie, prin. , tradiție. Si nu numai

grijă mapa 
principalele 

naționale si 
a fost tra
pe distanța

pentru acest motiv, ci și pentru 
acela, evident, că el, tre
buie alcătuit cu grijă și minuțio
zitate .prin calculul tuturor rezul
tatelor dintre jucători. Este o 
muncă dificilă, aridă. Nu-1 piz- 
miiim pe „Cucu" Schmidt, pentru 
meritele pe care le are în această 
clasificare a tuturor rachetelor 
noastre fruntașe, zeci de jucători 
și jucătoare. Dar...

Iată că a început de mult noul 
an. Și mai de demult s-a înche
iat activitatea oficială de tenis pe 
1973, cam din octombrie. De a- 
tunci și pînă azi, a fost destul loc 
de calcul și clasamente. Nu-i o 
simplă curiozitate de „microbist", 
dar am vrea să știm exact care 
este clasificarea actuală 
manilor 
chiar că 
1974 au 
semnarea 
fost luați 
din... 1972.

Unde ne

a teiiis- 
romăni. Iată, se pare 
la primele concursuri pe 
existat dificultăți la de
canilor de scrii. Ei au 

după ordinea oficială 
Ceea ce nu e bine.
e clasamentul, deci ?

Radu VOIA

DRUMUL SPRE PERFORMANȚA

întîmpina dificultăți de la jocul 
pe zgură la acela pe bitum.

Nu vom putea scrie detaliat 
despre procesul tehnic de instru
ire. Vom preciza, doar, că aici, 
la clubul „Cutezătorii", se învață 
tenis modern, școala antrenorului 
Tudorel Bădin oferind cele mai 
bune premise în acest sens. Am 
văzut, nu cu mult timp în urmă, 
o lecție de antrenament în sală. 
Ni s-a părut dură, chinuitoare 
pentru copii. Dar nu era nici pe 
departe așa. Odată veniți la pre
gătire, tenismanii știau că vor 
trebui să exerseze cel puțin o 
sută de servicii într-o după-amia- 
ză, să repete o jumătate de oră 
lovitura de dreapta, altă jumătate 
de oră cea de stingă. „Nu avem 
o sală dintre cele mai bune, ne 
spunea Tudorel Bădin, dar chiar 
și în aceste condiții noi sîntem 
satisfăcuți. Folosim perioada cînd 
nu putem activa afară pentru șle
fuirea întregii game de lovituri. 
In același timp, îi convingem pe 
copii că numai jocul ofensiv le 
poate aduce rezultatele 
de ei și de noi“.

Lingă antrenorul Bădin 
ză, la secția de tenis a 
un tinăr profesor de educație fi
zică, absolvent al I.E.F S.. cu spe
cializarea tenis, Enrico Modiano. 
Cei mai mulți dintre tenismani, 
care astăzi sînt în posesia titlu-

așteptate

activea- 
clubului.

aici 
na-

rilor de campioni ai țării, au 
cut și prin „mîinile" acestui 
deșt, dar priceput antrenor.

Ar fi imposibil să înșiruim 
toate titlurile 
ționali obținute 
„Cutezătorii", 
anul 1973. De 
la cifre: 19, acesta este numărul 
titlurilor de campioni de tenis, 
titluri care fac acum parte din 
vitrina cu trofee a „Cutezători
lor". De surorile Lucia și Mia 
Romanov, de Cristian Fețeanu și 
Eduard Pană, de Cozmina Popescu 
știu nu numai iubitorii tenisului 
din Capitală, dar și cei din țară, 
acești copii fiind campioni încă 
de pe acum. De o altă categorie 
de jucători și jucătoare vom auzi 
foarte curînd, ei fiind Silviu Zan- 
cu, Sorin Popescu, Alexandru Po- 
povici, Andrei Pantazopol, Șerban 
Nisiparu, Ovidiu Popovici, Marius 
Florescu, Delia Răileanu și Cris
tina Boboc. „Este generația în care 
ne punem mari speranțe" — 
spunea președintele secției 
tenis...

Inițiată ca o secție care nu 
mărea altceva decît atragerea 
piilor în practicarea tenisului, 
ția clubului „Cutezătorii" a 
juns, după cum am văzut, o pe
pinieră de nădejde a tenisului 
românesc. Aici se îmbină strălu
cit activitatea de masă cu cea 
de performanță, rod și acesta al 
școlii românești de tenis.

ne 
de

ur- 
co- 

sec- 
a-
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MilNE SE REUNEȘTE LOTUL REPREZENTATIV A

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR

Mîine, la ora prînzului, componenții lotului repre
zentativ se vor întîlni, la sediul federației, cu antre
norii Valentin Stănescu și Robert Costr.oc.

Au fost convocați următorii 17 jucători : RADU- 
CANU, JIVAN — portari ; ANGHELINI, NICULES- 
CU, SAMEȘ, DINU, FI. MARIN, NIȘTOR — fun
dași ; DUMITRU, BĂLĂCI, BROȘOVSCHI — mijlo
cași : TROI, DOBRIN, M. SANDU, DUDU GEOR
GESCU, KUN I, MARCU — înaintași.

Pînă miercuri, 23 ianuarie, cînd echipa va pleca

în Turcia, „tricolorii" se vor pregăti la Snagov, unde 
marți, în preziua plecării la Istanbul, au programat 
un. joc de omogenizare în compania unei formații 
de Divizia A, care nu a fost, deocamdată, stabilită.

Așa cum am anunțat în ziarul nostru de ieri, în 
Turcia lotul reprezentativ va primi, la 26 ianuarie, 
replica echipei Fenerbahce, iar trei zile mai tîrziu 
va juca cu Beșiktaș sau va întîlni, în meci revanșă, 
pe Fenerbahce.

GLORIA BUZĂU SE ANTRENEAZĂ LA MONTEORU

Liderul seriei I a Diviziei B, 
Gloria Buzău, și-a reluat pregătiri
le în vederea returului încă din 
primele zile ale anului. După vizi
ta medicală, la care toți jucătorii 
au fost găsiți apți fizic, antrenorii 
Ștefan Vasile și Alexandru Badea 
au plecat împreună cu lotul — în 
alcătuirea căruia nu s-a produs

nici o modificare — în stațiunea 
Monteoru.

Primul meci de verificare a fost 
fixat pentru ziua de 27 ianuarie, 
cînd Gloria va avea ca parteneră 
echipa Constructorul Buzău, lidera 
campionatului județean.

C. TEODORESCU, coresp. jud.

Popescu, Ion Dumitru, Profir, Fătu, 
Minculescu II, Iancu, Pistol, Geor
gescu, Șumulanschi, Sandu, Deeu, 
Omer și Kusch.

Metalurgiștii vor continua să se 
antreneze pe stadionul lor pînă la 
23 ianuarie, după care vor pleca 
pentru TO—12 zjde la Predeal, unde 
își vor desăvîrși pregătirea fizică.

Antrenorul Paul Popescu ne-a

mai spunea apreciatul tehnician — 
se pregătește cu conștiinciozitate și 
elan". Iar căpitanul echipei, Geor
gescu, he mărturisea, la sfîrșitul 
unui antrenament pe care l-am ur
mărit zilele trecute, următoarele : 
„Este ai 9-lea an cînd joc sub cu
lorile echipei Metalul. Deși am 31 
de ani, sper să mai activez 5—6 
sezoane. Pentru echipă, turul cam-

IMMATIA CRAIOVA A KCIANȘAT „CAMPANIA 74“
(Urmare din pag. 1)

PROGRESUL BRĂILA Șl IERNILE SALE ZBUCIUMATE

Fotbalul brăilean. n-a realizat mari 
performanțe. Dar în orașul de la 
Dunăre s-au format și apoi au ple
cat mai mereu jucători de talent, 
care, în altă parte, s-au impus a- 
tenției : Urmeș, Ciupitu, Cojocaru, 
Cotigă 1, de pildă. De curînd, au 
apărut Internaționalii de juniori 
Iuga și Cotigă II. Și totuși, echi
pa constructorilor de mașini gre
le, Progresul, are în fiecare an o 
situație deloc de invidiat. Se zbate 
mai mereu în coada clasamentului. 
Ca și acum, de altfel...

După un start foarte bun, în 
toamnă, rezultatele nefavorabile au 
abundat și, în finalul turului, Pro
gresul a ajuns pe locul 15 !, adică 
în zona retrogradării. Iată de ce, 
iarna aceasta a fost atît de agitată 
îrî fotbalul brăilearî. Pentru îndrep
tarea lucrurilor, s-au luat cîteva 
măsuri organizatorice. Și, ca peste 
tot, țJ-a înceout cu schimbarea an
trenorului. De la 1 ianuarie, de 
pregătirile acestei formații se ocupă 
Gheorghe Timar, fost secund la Di
namo București, care va fi ajutat 
de instructorul Gheorghe Cazan, 
pînă nu. de mult fost jucător al 
Progresului. /

După cum ne spunea Apostol 
Sfănceseu, vicepreședinte al clubu
lui. de la noul antrenor nu se aș
teaptă minuni, dar toată lumea e 
încrezătoare în saltul pe care echi
pa favorită trebuie să-I facă. „Chiar 
așa. să retrogradeze Brăila din 
B“ ?. se ițflreba el...

...Nu ș'.țjn. Totul depinde de ju-

SPERANȚELE LUI

în fiecare zi după-amiază, pe 
stadionul din Șos. Pantelimon, la 
ora de începere a antrenamentului 
echipei Metalul, răspund prezent

cători, de modul cum vor înțelege 
ei să se pregătească și să evolueze. 
E de neînțeles cum această for
mație, care, an de an, dă lotului 
național de juniori noi talente, joa
că un rol atît de minor în Divizia 
B. Acum un an, doi, de la Brăila 
au venit la lotul național Iuga și 
Cotigă II. Acum, profesorul Arde- 
leanu contează, în continuare, pe 
serviciile lui Cotigă, un fundaș de 
viitor, și pe ale altui brăilean, a- 
tacantul Motoc, extremă dreaptă, 
despre care cei ce l-au văzut evo- 
luînd spun numai cuvinte frumoa
se. Dar, pare de neînțeles cum 
fostul jucător internațional de ju
niori Iuga nu prea a fost titular la 
echipa sa de club. Ce așteaptă 
oare ? Să îmbătrînească pe banca 
rezervelor ? Credem că a venit mo
mentul afirmării sale. Printre ju
cătorii cu mai multă experiență se 
află Cotigă I, Gheorghițâ, Marin, 
Trifina, Plugaru, cărora li s-au a- 
dăugat, de curînd, Radu Dan și Să- 
lăjan (de la Steaua), Moldovan, un 
mijlocaș de la echipa de tineret a 
lui „U“ Cluj.

în ceea ce privește pregătirile, 
acestea au fost reluate la 3 ianua
rie, iar de la 22 ianuarie, pînă la 
5 februarie, ele vor continua la 
Bușteni, după care vor urma opt 
jocuri de verificare. Apoi, vine re
turul, în care brăilenii își pun spe
ranțe de salvare de la retrogradare. 
Din păcate, acest obiectiv se cam 
repetă de mulți ani la Brăila.

Constantin ALEXE

GEORGESCU

jucătorii : D. Morarii, Petre Iosif, 
Cojocaru (venit de la Flacăra ro
șie), Nedelcu, Gavrila, V. Moraru. 
Minculescu I, Sebe, Negrea, Viță,

Pase cu capul de pe loc — unul din exercițiile efectuate la antrena
mentul de ieri de jucătorii Metalului București

Foto : S. BAKCSY

„CUPA TINERETULUI"
informat că înaintea începerii cam
pionatului formația sa va susține 
partide de verificare și omogeni
zare cu Rapid, F.C. Constanța, Pe
trolul Ploiești, Metalul Plopeni etc 
„întregul efectiv de jucători — ne

pionatului a fost mai slab în com
parație cu realizările anterioare. In 
retur, cred că vom juca la valoa
rea noastră reală și vom marca o 
ascensiune în clasament...".

, Vasile IORDACHE

(Urmare din pag. 1)

„Cupei Tineretului". Concursul, 
care s-a bucurat de un deosebit 
succes, s-a ținut pe lacul Ursu, 
reunind peste 300 de concurenți.

Iată cîștigătorii : la SĂNIUȚE, 
6—10 ani (băieți) : G. Barna; (fe
te) : Rozalia Matesz ; 11—14 ani
(băieți) : B. Berey ; (fete) : Magda
lena Deneș ; 15—19 ani (băieți): L. 
Vladar ; (fete) : Eva Szacz ; SCHI, 
6—10 ani (băieți) : F. Lucacz ; 
11—14 ani (băieți) : Z. Elekes ; 
15—19 ani (băieți): E. Hemeș ; peste 
19 ani (băieți) : I. Piroșka.

Arpad FEKETE

ÎNTRECERI pe zăpadă 
Șl GHEATĂ

La Zalău, odată cu căderea ză
pezii și cu venirea înghețului, a 
crescut preocuparea pentru organi
zarea de întreceri ale ediției de 
iarnă a „Cupei Tineretului". Pînă 
la această oră, în populara compe
tiție s-au întrecut peste 25 000 de 
tineri din județul Zalău. Cele mai 
frecventate discipline au fost să- 
niușul (13 000 de participanți), pa
tinajul (3 000), tenisul de masă 
(2 0'0 de jucători).

Timpul favorabil din această pe
rioadă a atras pe pîrtii și patinoa
re peste 5 000 de concurenți.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de Școala generală nr. 1 
și Liceul din Zalău, de asociațiile 
sportive din localitățile Almaș, Bă
lan, Gîlgăul Almașului și Nușfalău, 
precum și de școlile din Șimleul 
Silvaniei.

M. BONȚOIU

SE APROPIE DE SFÎRȘIT 
PRIMA ETAPĂ

întrecerile primei etape a „Cupei 
Tineretului" se apropie de sfîrșit 
în cadrul asociațiilor sportive din

orașul Giurgiu. Pînă la această oră 
se cunosc cîștigătorii la tenis de 
masă și șah. .La competițiile orga
nizate au participat peste 3 000 de 
tineri, evidențiindu-se în mod spe
cial membrii asociațiilor sportive 
de la Olimpia, Dunărea, Cetatea, 
Dunăreană și Unirea.

între 20—27 ianuarie se va des
fășura etapa municipală a compe
tiției.

Tr. BARBALATA

ACTIVITATE INTENSĂ
LA GRUPUL ȘCOLAR C.F.R.

Dintre unitățile de învățămîst 
din municipiul Brașov, care desfă
șoară activitate intensă în ediția de 
iarnă a „Cupei Tineretului", Gru
pul școlar C.F.R. se situează prin
tre fruntași. în colaborare cu orga
nizația U.T.C. și avînd sprijin din 
partea conducerii școlii (director 
Traian Moarcăș) aici s-a reușit ca 
pînă la ora actuală un număr de 
peste 500 de elevi să ia parte la 
întrecerile „Cupei Tineretului" la 
săniuțe și tenis de masă.

Pentru ca elevii să poată prac
tica un număr cît mai mare de dis
cipline, comisia a aprobat include
rea handbalului în ediția de iarnă 
a competiției. în școală s-au con
stituit 27 de echipe, inițiator fiind 
profesorul D. Hoberman. în ceea 
ce privește tenisul de masă, este 
de remarcat faptul că cei peste 300 
de jucători au fost asistați tehnic 
și au primit îndeaproape sfaturi 
din partea profesorului Șt. Palici.

în aceste zile, favorabile practi
cării sporturilor de iarnă, elevii 
s-au pregătit pentru a se întrece 
la schi, astfel încheindu-se etapa 
pe școală.

Carol GRUIA

OPTIMISMUL FOCȘĂNENILOR

Deținătoarea locului I în seria a 
III-a a Diviziei C, Unirea Focșani, 
are două săptămîni de cînd a în
ceput antrenamentele. Conducăto
rul tehnic al echipei, Z. David, și 
jucătorii sînt optimiști în privința 
cîștigării seriei și a promovării în 
„B“. Ei se bazează pe faptul că 
echipa a avut în toamnă evoluții 
bune și are 3 puncte avantaj față 
de a doua clasată, Poiana Cîmpina, 
pe care o vor întîlni, în retur, la 
Focșani. De altfel, Unirea va dis
puta pe teren propriu, în primăva
ră, 8 jocuri din 15.

Programul de pregătire este ur
mătorul : pînă la 31 ianuarie, an

trenamentele se vor desfășura în 
stațiunea Soveja, între 31 Ianuarie 
și 14 februarie, accentul se! va pu
ne pe pregătirea tehnică ; apoi vor 
urma jocuri de verificare cu for
mații din campionatul județean și 
Diviziile C și B. j

Iată componența lotului focșe- 
nean : Rider. Ploșniță — portari ; 
Oprișan, Crețu, Barbu, Borș, Radu
lescu, Roșea — fundași ; Gălan, 
Braic, Grămoșteanu, Costea — mij
locași ț Olteanu, Boța (golgeterul e- 
chipei în tur, cu 17 goluri marcate), 
Dragu, Stoica, Circel și Cantaragiu 
— înaintași.

V. MANOLIU, coresp.

jS» . •
Agenția de excursii cu turiști români in străinătate, în f 

f colaborare cu Federația română de hochei pe gheață, or- 
g ganizează — CU PRILEJUL CAMPIONATULUI MONDIAL DE I' 
| HOCHEI, GRUPA B — EXCURSII IN REPUBLICA SOCIA- b 
| LISTA FEDERATIVĂ IUGOSLAVIA pe itinerarul București — f 
| Zagreb — Ljubljana — București. b
| Plecarea din București în ziua de 19 martie 1974 și îna- | 
| poierea la București în ziua de 1 aprilie 1974, transportul | 
b fiind asigurat cu trenul. Ș

înscrieri pînă la data de 2 februarie 1974 la Agenția | 
| de excursii cu turiști români în străinătate — București, Ca- b 
f lea Victoriei nr. 100, telefon 16.44.31 și la toate Oficiile ju- | 
b dețene de turism din țară. |
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IN ATENȚIA TINERILOR CĂSĂTORIȚI
1

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară, pun la dispo- 
tiția tinerilor căsătoriți care doresc să-și petreacă luna de miere într-una 
din stațiunile balneoclimaterice, bilete pentru odihnă cu reducere 
tarif între 10—4O’/«, in funcție de

Aceasta reducere se practică

Posesorii biletelor beneficiază 
transport pe C.F.R. și I.T.A.

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

durata perioadei 

pînă la data de 

de reducere cu

de sejur.

30 iunie a.c.

50’/» la tarifele

de

de
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IARNA GALAȚEANA

• La Galați există un loc unde 
iarna sosește mult mai devreme. 
Desigur că ați bănuit că este vorba 
de patinoarul artificial... Aci func
ționează, din primele zile, un cen
tru de inițiere, Școala sportivă nr. 
2 punînclu-și profesorii la dispozi
ția celor care doresc să învețe pa
tinajul.

• Asociațiile Rapid, C.F.R., Vic
toria T.C. și clubul Oțelul din mu
nicipiul Galați au organizat con
cursuri de tenis de masă, în cadrul 
cărora și-au disputat întîietatea 
numeroși tineri și vîrsthîci.

• Voleiul, șahul, trînta și hand
balul sînt ramurile de sport care 
exercită o mare atracție în rîndu- 
rile tinerilor din comunele Liești, 
Cudalbi, Cavadinești, Independen
ța, precum și din tinerele așezări 
urbane — Berești și Pechea. Ani
matorii acestor activități sportive, 
dintre care se remarcă în mod 
deosebit prof. Nicolae Pecingine 
(Cavadinești) și instructorul volun
tar Virgil Chirilă (Independența), 
și-au propus să inițieze săptămî- 
nal concursuri la disciplinele men
ționate. Cînd ? în anotimpul cores
punzător... Pînă atunci, activitatea 
competițională se va muta pe tere
nurile de gheață și pîrtiile de schi 
și săniuțe.

D. MORARU-SLIVNA

• Sub egida Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică și sport 
— Motru (jud. Gorj) s-a desfășu
rat, timp de două săptămîni, un 
atractiv campionat de minifotbal. 
rezervat școlarilor din cadrul li
ceului de cultură generală. Au par
ticipat 12 echipe de fete și tot 
atîtea de băieți. învingători : anul 
I — la fete și anul IV — la băieți

G. JUGANARU, coresp.

CARNAVAL PE GHEATA

Patinoarul natural Olimpia a 
găzduit un reușit carnaval pe 
gheață al copiilor din municipiul 
Brașov, organizat de Casa pionieru
lui, cu sprijinul Administrației ba
zelor sportive. Au participat 325 de 
fete și băieți, într-o costumație a- 
trăgătoare și variată. După defila
rea „măștilor", organizatorii au 
stabilit doi cîștigători : Utta Frolich 
(cl. a V-a B — Liceul Honterus), 
Gh. Dan (cl. a VII-a, Școala gene

rală nr. 14). A mai fost distinsă cu 
mențiune fetița Zita Schmeter, de 
la Grădinița Hidromecanica.

C. GRUIA, coresp.

DE LA FOTBAL LA BOX

Campionatul de fotbal se află în 
vacanța... mare. Spectatorii care 
duminică de duminică se îndreptau 
spre stadionul din Moreni și-au 
schimbat acum direcția, fiind atrași 
de un sport nou în localitate — 
boxul. La Moreni s-a găsit un om 
— prof. Vasile Șovăială și o asocia
ție sportivă — Flacăra — care au 
organizat o gală de box între pu- 
giliștii locali și cei de la „Alumi
niul" Slatina. Boxerii echipei gazdă 
au învins cu scorul de 13—11, după 
un meci de mare luptă, dar cel mai 
mult au avut de cîștigat numeroșii 
spectatori cărora protagoniștii în
trecerilor : Ion Bălan, Aurel Ena- 
che, Nicolae Mocanu, Nicolae Cra- 
sovschi (Flacăra), Constantin , Ter- 
povici. Cristian Georghișor și FIo- 
rea Bănică (Aluminiul) le-au oferit 
o duminică plăcută.

Gh. ILINCA, coresp.

JUDEȚUL BUZĂU : SPORTUL 
IN IMAGINI

în județul Buzău, ca și în cele
lalte ținuturi ale țării, întrecerile 
celei mai mari competiții de masă, 
dotată cu „Cupa Tineretului", se 
află în plină desfășurare. Ținînd 
seama de prevederile regulamentu
lui, pe lingă concursuri de șah, .te
nis de masă, schi și săniuțe au fost 
incluse și alte ramuri de sport, în 
funcție de condițiile materiale exis
tente, tradiție și dorințele tineri
lor. Confruntările din cadrul pri
mei etape au început pretutindeni, 
la sate și orașe, la startul lor pre
zent! nd u-se un număr mare de 
concurenți. Iată în fotografia ală
turată cîteva imagini surprinse de 
C. Stoicescu (corespondent al zia
rului), în timpul entuziastelor dis
pute sportive din școli, întreprin
deri, instituții, cooperative meșteșu
gărești și agricole.

Prof. Nicu DRAGU, coresp.

CONSTRUCTORII Șl TURISMUL

Acțiunile turistice organizate de 
asociația sportivă Progresul C.C.M.B. 
din Capitală reprezintă activități 
care îmbină exercițiul fizic și miș
carea în aer liber cu caracterul

selnieu, Velea, Berneanu, Chivu 
(fundași), Ștefănescu, Bălăci, Ivan, 
Strîmbeanu. Boldici I (mijlocași), 
Țarălungă, Niță, Oblemeneo, Bălan, 
Marca (înaintași). Probabil că vă 
izbește de la început prezența celor 
două nume Boldici, dar se pare că 
e vorba de doi dintre tinerii a! 
căror talent nu e cu nimic mai 
prejos ca al precedentului promo
vat din „școala craioveană" — 
Bălăci.

Faptul cel mai important din ta
băra liderului rărnîne acela că, 
pentru prima oară de la începerea 
actualului campionat, întregul lot 
este la dispoziția conducerii tehni
ce, ceea ce reprezintă un punct de 
plecare optimist, dacă ne gîndxm la 
suitele de accidentări și alte indis
ponibilități care au produs goluri 
aproape permanente în efectivul 
Universității. Antrenorul Cemăianu

nu se șfia să ne spună că el pune 
mare preț pe declanșarea unei con
curențe continue pețitru definitiva
rea formației de primăvară. De pil
dă, antrenorul liderului crede că 
pentru postul de fundaș stsnga 
există o luptă deschisă între Velea, 
Berneanu și Chivu, după cum ni
meni nu ar rărnîne surprins de o 
linie de mijloc Șlefănescu-Balaci. 
Se pare că „ll“-le care va ataca 
sezonul de primăvară va trece mai 
intii printr-un „campionat intern" 
la fel de sever și obiectiv ea și 
cel propriu-zis.

Un alt element demn de obser
vat în atmosfera pregătirilor cra- 
iovene este acțiunea de conjugare 
a grupurilor experimentalilor cu 
cele, ale „mînjiior". De exemplu, 
Boc are coleg de cameră pe Bol
dici I, iar Strîmbeanu îl are în 
„supraveghere" pe Chivu.

Spre a ne apropia cît mai mult

Simpozion pe teme de
In zilele de 30 și 31 ianuarie, Co

misia județeană de fotbal și Cole
giul județean de antrenori-Neamț 
organizează, la Piatra Neamț, un 
interesant simpozion cu tema „Co
relația dintre conținutul pregătirii 
și tendințele jocului modern".

Antrenorii care doresc să susțină 
referate sau numai să ia parte la 
această acțiune sînt rugați să co
munice de urgență la C.J.E.F.S. 
Neamț acest lucru, cunoscînd fap
tul că organizatorii asigură partici- 
panților masa și cazarea pe timpul 
celor două zile ale simpozionului. 
Iată și programul de desfășurare 
al acestuia : 29 ianuarie — sosirea 
participanților; 30 ianuarie — di
mineața — prezentarea referatelor: 
după-amiaza — participare la an
trenamentul clubului sportiv „Ceah-

fotbal la Piatra Neamț
lăul" și gală de filme cu conținut 
metodic ; 31 ianuarie — dimineața: 
dezbateri și, in continuare, un joc 
amical de fotbal în sala clubului 
sportiv „Ceahlăul".

de campionat, am preferat, în locul 
unor declarații șablon, un mic son
daj printre cei mai consacrați ju
cători ai lotului, cerîndu-le să ne 
dea ordinea primilor trei în clasa
mentul final al campionatului. O- 
blemeneo : Univ. Craiova, Steaua, 
F.C. Constanța; Boc : Univ. Craio
va, F.C. Constanța, Steaua ; Manta: 
Univ. Craiova, Dinamo, F.C. Con
stanța ; Șteîăjiescu: Univ. Craiova, 
Steaua, Dinamo,

în încheiere, pentru că ne aflăm 
în perioada, decisivă a acumulări
lor, iată opinia doctorului echipei, 
V. Frîuculescu, asupra stării gene
rale a lotului : „Primele controale 
de după revenirea din vacanță au 
dat indici buni sau chiar foarte 
buni. în momentul de față, sînt cei 
ai stării de antrenament, în evolu
ție foarte bună, Faptul că ne pre
gătim Ia Băile IJerculane se dato
rează și împrejurării deloc neglija
bilă că aere-ionizarea corespunde 
unei altitudini între 2—3 000 m. A- 
vem condiții excelente de recupera
re și o saună veritabilă, cum ne-am 
dori să avem și la stadionul din 
Craiova".

Acestea au fost primele vești de 
la fruntașa campionatului nostru, 
care la 28 ianuarie va părăsi Băile 
Herculane, pentru ca două zile mai 
tîrziu să pornească în turneul din 
Orientul Mijlociu.

ARBITRII CDJiSTĂBIESI
De la 6 ianuarie, au început pre

gătirile arbitrilor de fotbal din 
Constanța.

Pregătirea fizică se efectuează la 
stadionul 1 Mai, sub îndrumarea 
prof. Mihai Lung», odată pe săptă- 
mînă (duminica dimineața), iar cea 
teoretică, în care se dezbate regu-

AU ÎJiCtPUT PREGĂTIRILE.
lamentul, la Sala sporturilor din 
Constanța.

Tot la 6 ianuarie 1974, au dat 
probele fizice și' cei 35 de elevi ai 
Școlii de arbitri de pe lingă 
C.J.E.F.S. Constanța.

Cornel POPA, coresp. jud.

„CIIPA SILVIU
A intrat în tradiția echipelor de 

fotbal divizionare din județul Bra
șov ca, la fiecare început de an, în 
cadrul pregătirilor pentru noul se
zon, să participe la competiția fot
balistică dotată cu „Cupa Silviu 
Ploeșteanu", aflată la cea de a IV-a 
ediție.

Cele 10 echipe participante se 
vor întrece în cadrul a două serii, 
alcătuite astfel : seria I : Metrom 
Brașov, Tractorul Brașov, Nitramo- 
nia Făgăraș, Precizia Săcele. C.S.U. 
Brașov ; seria a II-a : Steagul roșu 
Brașov, Carpați Brașov, Chimia O- 
rașul Victoria, I.C.I.M. Brașov și 
Torpedo Zărnești.

Prima etapă va avea loc la 30 ia
nuarie, iar următoarele la 13, 20 și 
27 februarie.

Finala competiției — între cîști- 
gătoarele celor două serii — se va 
desfășura la 6 martie pe stadionul 
Tractorul din Brașov.

Caro! GRUIA, coresp. jud.

LOTO-PRONOSPORT
AMĂNUNTE ÎN LEGĂTURĂ CU CONCURSUL PRONOSPORT 

DE DUMINICA
Programul concursului Prono

sport de duminică 20 ianuarie 1974 
este compus in întregime cu în- 
tîlniri din diviziile A. și B. ale cam
pionatului italian.

Pentru a veni in sprijinul par
ticipanților, publicăm mai jos re
zultatele întîlnirilor anterioare din
tre aceste echipe : I : Bologna—Mi
lan 1970—71 : 3—2 și 1—2 ; 1971— 
72 : 0-2 și 0—1, 1972—73 : 3—2 și 
1—3 ; II : Florentina— Juventus 
1970—71 : 1—2 și 1—1 ; 1971—72
1—1 și 0—1 ; 1972—73 : 2—1 și
1—2 ; III : Foggia—Lazio 1970—71 : 
5—2 și 1—2; IV: Genoa—Verona (nu 
s-au întîlnit din ediția 1957—58) ; 
V : Internazionale—Cagliari 1970—
71 : 1—3 si 0—0 ; 1971—72 : 0—0 și
1—2 : 1972—73 : 1—0 și 3—2 ; VI ; 
Lanerossi—Sampdoria 1970—71 : 
0—0 și 2—1 ; 1971—72 : 1—0
și 1—1 ; 1972—73 : 0—0 și 0—0 ;
VII : Roma—Cesena (nu s-au în
tîlnit niciodată) ; VIII : Torino—Na
poli 1970—71 : 1—1 și 0—2 ; 1971—
72 : 1—0 și 1—1 ; 1972—73 : 0—0 și 
1-4 ; IX : Bari— Brescia 1970—71 :

2—1 și 0—1 ; 1971—72: 1—1 și 
2—1; 1972—73: 2—1 și 0—1; X: 
Brindisi—Ternana (nu s-au întîlnit 
niciodată); XI: Catania — Taranta 
1971—72 : 1—0 și 1—1 ; 1972—73 : 
1—1 și 0—0 ; XII : Catanzaro—Pa
lermo 1970—71 : 3—0 și 1—1 ; XIII: 
Parma—Atalanta (nu s-au întîlnit 
niciodată).

Tragerea Loto de mîine va fi te- 
levirtă direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la 
ora 19.00.

Numerele extrase de la tragerea 
PRONOF.XPRES din 16 ianuarie 
1974. Fond general de premii : 
1 243 105 lei din care 100 341 Iei 
report.

Extragerea I : 30 21 42 36 19 12 
Extragerea a II-a: 38 14 10 45 37 
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel: în Capitală 
începînd de la 24 ianuarie pînă la 
16 martie 1974- în țară de ia 28 
ianuarie la 10 martie 1974.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

cultural-educativ al drumețiilor 
inițiate la sfîrșitul săptămînii.

Unul dintre animatorii sportului 
de aci, Romeo Soțir, ne-a relatat 
despre ultimele manifestări de a- 
cest gen, la care au participat a- 
proape 250 de salariați și cu prile
jul cărora s-au vizitat localitățile 
Poiana Brașov, Pitești, Cîmpulung- 
Muscel, Bran și Cabana Voina. 
muzeele și locurile istorice de pe 
traseu. Nu au fost uitate nici între
cerile sportive, desfășurîndu-se, a- 
colo unde condițiile au permis, 
concursuri fulger de șah și tenis 
de. masă. Am notat și o întîlnire 
de... palmares : Progresul C.C.M B 
— Clubul local Poiana Brașov 5—2, 
la tenis.

Dumitru NEGREA

• Prin grija C.J.E.F.S. Hune
doara și a Comitetului municipal 
U.T.C. Deva s-a amenajat în incin
ta stadionului „Cetatea" din Deva 
un patinoar natural. Urmează, dacă 
timpul va fi prielnic, să se mai dea 
în folosință alte două „dreptun
ghiuri" de gheață.

Ion SIMION, coresp.

„ZILELE SPORTIVE TURDENE"

În cadrul manifestărilor sportive 
prilejuite de „Zilele sportive tur- 
dene" au continuat meciurile de 
volei și baschet, care au adus față 
în față pe elevii școlilor generale, 
liceelor și școlilor profesionale din

municipiul Turda. S-au întrecut 22 
de echipe de volei și 8 formații de 
baschet. Iată învingătoarele pe ca
tegorii de școli : volei — Șc. gen. 
nr. 5, Lie. Mihai Viteazu, la băieți, 
Șc. gen. nr. 5, Lie. Mihai Viteazu, 
la fete ; baschet — Șc. gen. nr. 8 
la fete și băieți.

A. BRUSTUR — activist U.T.C.

• De curînd, a luat ființă, po 
lingă Liceul teoretic nr. 2 din Ro
man,- un cerc de culturism, frec
ventat — pentru început — de 25 
de membri. Activitatea centrului 
este condusă de inimosul profesor 
de educație fizică — Aurel Bacru- 
ban.

George GROArA, coresp.

A



După stabilirea grupelor campionatului european interțărî

PARIS, 16 (prin telefon). Miercuri 
la prînz, la Primăria orașului Pa
ris, în localul numit „Tldtel de Vii
le", în marea „sală a oglinzilor'-, 
în prezența tuturor somităților fot
balului european, a lui Stanley 
Rous, președinte al F.I.F.A., și a 
reprezentanților celor 32 de țări 
participante, a avut loc festivitatea 
(tragerii la sorți a grupelor preli
minare ale celui de-al V-lea Cam
pionat european, dotat cu „Cupa 
Henri Delaunay”.

Din partea României au partici
pat tovarășii Ion Dumitrescu, vi
cepreședinte al F.R.F., și Gheorghe 
Popescu, membru în Comisia pen
tru Campionatul european din ca
drul U.E.F.A.

Reuniunea a fost deschisă de dl. 
Jacques Dominați, președintele 
Consiliului municipal al orașului 
Paris, care i-a salutat pe cei pre- 
zenți. după care au luat cuvîntul 
președintele federației franceze, or
ganizatoarea reuniunii, Femand 
Sastre, și Artemio Franehi, pre
ședintele U.E.F.A.

Mai întîi a avut loc tragerea la 
6orți a meciurilor din cadrul sfer
turilor de finală ale celor trei com
petiții europene intercluburi. și 
apoi a grupelor Campionatului Eu
ropei, interțări.

Impresia generală este că, după 
grupa a V-a (Italia, Olanda, Polonia, 
Finlanda), cea mai puternică este 
grupa a IV-a, din care face parte 
și reprezentativa României. Este 
părerea generală a reprezentanților 
celor patru federații. Aceștia s-au 
întîlnit imediat după tragerea Ia
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CAMPIONATUL EUROPEAN (SENIORI)

Anglia, Cehoslovacia, Portugalia, Cipru 
Ungaria, Austria, Țara Galilor, Luxemburg 
Iugoslavia, Suedia, irlanda de Nord, Norvegia 
România, Spania, Scoția,' Danemarca 
Italia, Olanda, Polonia, Finlanda 
U.R.S.S., Turcia, Elveția, Irlanda
Belgia, R. D. Germană, Franța, Islanda
R. F. Germania, Bulgaria, Grecia, Malta
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prilejul

EUROPEAN (TINERET — ECHIPE SUB 23 ANI)

Anglia, Cehoslovacia, Portugalia 
Ungaria, Austria, Luxemburg 
Iugoslavia, Suedia, Norvegia 
România, Scoția, Danemarca 
Italia, Olanda, Finlanda 
U.R.S.S., Turcia, Irlanda 
Belgia, R. D, Germană, Franța 
Bulgaria, Grecia, Polonia

recepției oferitesorți, cu
de municipalitatea orașului Paris, 
pentru a discuta primele 
nunte legate de fixarea datelor de 
disputare a meciurilor. S-a căzut 
de acord ca ele să fie stabilite în 
zilele de 25 și 26 martie, la 
Frankfurt pe Main, cu prilejul 
partidei amicale R.F. Germania — 
Scoția.

Iată cîteva dintre primele impre
sii ale participanților la evenimen
tul tragerii la sorți. Ion Dumitres
cu, vicepreședinte al Federației 
române, de fotbal : „Grupa noas
tră este foarte puternică, datorită 
prezenței Scoției, participantă Ia tur
neul final al Campionatului mon
dial, șl a Spaniei, care își dispută 
încă un loc între cele 16 finaliste.

ama-

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN JAPONIA

f.C. CONSTANTA ÎNVINSA DL JUVENTUS SAO PAULO
Echipa F.C. Constanța, care se 

află în Japonia, a susținut cel de-al 
doilea meci din cadrul turneului 
internațional care se desfășoară In 
organizarea Federației de fotbal ni
pone.

Jucătorii români au întâlnit, Ia 
Tokio, echipa braziliană Juventus 
Sao Paulo, în fața căreia au cedat 
cu scorul de 2—1 (1—0).

Reamintim că în primul meci, 
jucat la Osaka, în compania selec
ționatei olimpice a Japoniei, fotba
liștii constănțeni au terminat la 
egalitate : 0—0.

în ultimul meci al turneului, 
F. C. Constanța va întîlni, duminică 
20 ianuarie, prima reprezentativă 
a țării gazdă.

Spectaculoasa „foarfecă" a lui Dos Santos este urmărită cu atenție de
1. Constantine seu si Antonescu. Fază din meciul Juventus Sao Paulo — 

F. C. Constanța

C. Basel
Steaua roșie 

grad
Spartak Trnava
Bayern Miinchen

CUPA
A.C. Milan
F.C. Magdeburg

LA BOLOGNAA ATLETISMULUI ESTE ALERGAREA!
CEA MAI FRUMOASĂ PROBĂ BOXERII ROMANI

ÎNVINGĂTORI

laDar, mă gîndesc și la grupa de 
Guadalajara, cu Brazilia, Anglia 
și Cehoslovacia, cind n-am avut 
decît de cîștigat. Dacă vom reuși 
să închegăm o echipă națională 
bună, nu trebuie să ne speriem de 
valoarea adversarilor și vom putea 
să ne calificăm în etapa superioa
ră. în orice caz, vom vedea la 
București cîteva echipe de primă 
mină". Președintele federației spa
niole, Jose Luis Perezpaya. fost 
jucător la Real Madrid, de trei ori 
internațional, a declarat: „Este 
una din cele mai dificile grupe 
preliminare în care a jucat echipa 
Spaniei, mai grea decît aceea din 
eliminatoriile campionatului mon
dial. Pronosticul este foarte greu 
de dat”. Dl. Eric Hyldstrup, secre
tarul federației daneze, a spus : 
„Sîntem foarte mulțumiți că ju
căm din nou într-o serie cu 
România, țară de care ne leagă 
amintiri frumoase și rezultate bune 
pentru noi. în același timp, cu
noaștem valoarea Scoției, cu care 
ne-am întîlnit în recentele preli
minarii pentru campionatul mon
dial. dar vom întîlni pentru prima 
dată Spania". în sfîrșit, dl. Wil
liam Allan, secretarul federației 
scoțiene, ne-a declarat : „Toate 
grupele sînt dificile, dar în spe 
cial grupa a IV-a, care prezintă o 
mare necunoscută pentru Scoția : 
formația României. Știm doar că 
ea a avut o comportare frumoasă 
în trecuta ediție a Campionatului 
Europei".

Am cerut părerea și președinte
lui F.I.F.A.. dl. Stanley Rous. A- 
cesta ne-a declarat: „Cred că gru
pa a IV-a este cea mai interesantă 
a actualului Campionat european, 
pentru că prezintă patru echipe 
cu patru stiluri diferite. Cred că 
primul loe în grună se va decide 
în meciurile România — Spania".

SFERTURILE- CUPELOR
In cele trei competiții europene 

in-tercluburi, sorții au stabilit pen
tru sferturile de finală următoare
le meciuri :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
— Celtic Glasgow 

Bel-
— Atletico Madrid
— Ujpesti Dozr.a
— T S.K.A. Sofia

CUPELOR
— P.A.O.K. Salonic
— Beroe Stara Za- 

gora

ne spune Evgheni Arzanov, unul din eroii Olimpiadei de la Miinchen
Vă mai amintiți cum i-a „suflat", 

la Jocurile Olimpice de la Miinchen, 
„americanul cu șapcă" (Dave Wottle) 
medalia de aur la 800 m ? Arzanov 
a condus pină la ultimii... centimetri 
ai cursei, cind finișul furibund ai 
lui Wottle a schimbat ordinea locu
rilor pe podium, ordine ce părea de
finitivă cu 20—30 m înainte de linia 
sosirii.

Chiar dacă e numai in trecere prin 
București, Evgheni este o „pradă" pe 
care reporterul nu o poate lăsa să-i 
scape. Campion european în 1971 la 
Helsinki, vicecampion olimpic, Arza
nov este, fără îndoială, primul spe
cialist de pe continent în ultimii 3—4 
ani în proba celor două ture de sta
dion. Are 26 de ani, dar nu-i arată, 
pare mult mai tinăr. Stă cu mîinile 
în buzunarele treningului și spune 
că-i este frig în permanență.'

— Dacă în aceste zile nu sinteți 
sub cupola sălilor de atletism, în
seamnă că nu veți face sezon de sală...

— Nu, voi alerga, ceva mai tîrziu. 
Sînt rămas în urmă cu pregătirea 
specifică. La începutul lui februarie 
plec insă intr-un lung turneu de sală 
în Statele Unite și Canada.

— Sinteți imul dintre cei mai cân
tați atleți sovietici pentru „indoorul" 
american...

— Este al 5-lea an cind mă invită 
E greu, foarte greu. In fiecare oraș 
întîlnești alți adversari, de bună va
loare. Mai vin și din afară, kenieni 
în special, și n-ai voia să te faci de 
ris. In ’72 m-am îmbolnăvit și am 
alergat prost, se uitau chiorîș la mi
ne...

— La europenele de la Goteborg 
veți participa ?

— Dacă alerg bine în S.U.A., voi 
alerga și la Goteborg. Altfel nu.

— Ce a însemnat pentru dv. sezo
nul 1973 ?

— A fost un an de tranziție, nu 
prea important. Mi-am îmbunătățit 
totuși, recordul personal (n.n. 1:45,3) 
și, lucrul cel mai important pentru 
mine, nu m-am accidentat. Este pri
mul an din cariecă pe care îl termin 
fără accidente. In general, sînt mul
țumit.

Anul trecut, Marcello Fiascona- 
doborit recordul Iui Peter Sneil, 
era cel mai vechi record mon- 
în alergările pe plat. Ce părere

Ia Cupei Europei, a fost descalificat 
pentru... două starturi greșite. Nu se 
prea întîmplă la 800 m. Performanța 
sa mi se pare greu de bătut, cel pu
țin acum. Nu spun că va trebui să 
treacă alt deceniu pentru a fi între
cută dar, oricum, e* foarte tare. Să-l 
vedem pe Fiasconaro la Roma, în 
septembrie, la campionatele

Roma, 
europe-

— Fiindcă a venit vorba de 
ropene“ și fiindcă vă considerăm, de 
drept, unul din principalii 
care sînt ceilalți alergători 
spera la titlul continental ?

— Cei mat puternici sint 
Andrew Carter, care m-a și 
finala Cupei Europei, la 
(unde, o spun fără să mă 
s-a rupt pantoful cu 30—40 
înainte de sosire), și dacă va alerga, 
finlandezul Pekka Vasala, campionul 
olimpic de la 1 500 m. Deși nu a 
concurat deloc în 1973 eu îl trec prin
tre favoriți, atit la 800 m cit și la 
1 500 m. Și eu voi lua startul la am
bele probe. .

favoriți, 
care pot
englezul 

învins la 
Edinburg 
scuz, mi 
de metri

ro a 
care 
dial 
aveți despre italian și despre acest 
1:43,7 pe care I-a reușit?

— Nu l-am văzut pe Fiasconaro 
alergind 800 m. Rămîne să-și dove
dească valoarea în confruntări direc
te cu alergători puternici. Mi s-a 
părut ciudat că la Oslo, la semifina-

Bo-ussîa Monchcn- 
g’adbacli

Sporting Lisabona
— Cllentoran Belfast— F.C. ZUrich

CVPA U.E.F.A.
v.f.B. Stuttgart 
Ipswich blown

F.C. Iioln 
Ruch C li orz o w

— Vitoria Setubal
— Lokomotive 

prig
— Tottenham
— Feyenoord

Lei-

vor desfășura 6
mar- 

meciurile retur. Primele, e-

laPartițiele se
martie — meciurile tur, și 20 
tie
chipa sint gazde în jocurile tur.

— 11 cunoașteți pe Gheorghe Ghi- pu ?
— Am auzit de Ghipu, știu că e 

campion și recordman european de 
juniori la 1 500 m, dar n-am alergat 
niciodată împreună, (n.n. Memoria îl 
înșeală pe Evgheni. el a alergat în 
aceeași serie cu Ghipu la J.O. de 
la Miinchen. Ghipu nu era însă cu
noscut atunci în arena internațio
nală).

— Performanțele dv. sint, în ge
neral, familiare amatorilor de atle
tism din România. V-am ruga să ne 
spuneți cum ați ajuns alergător de 
S00 m.

— Am venit destul de tîrziu la a- 
tletism, la 19 ani. Era în '67, jucam 
fotbal, mijlocaș. într-o echipă din 
Kiev, orașul meu. Am participat în- 
tîmplător la un cros, pe stradă, și am 
cîștigat ușor. Distanța era măsurată, 
800 m. dar arbitrilor nu le-a venit să 
creadă rezultatul : 1:57,6. Am început 
apoi să lucrez cu antrenorul care mă 
sfătuiește .și acum, Ivan Tokar.

— Ați avut vreun model, poate 
chiar un idol ?

— Da, pe Peter Snell, care a fost 
— și rămîne — cel mai mare alergă
tor de 890 m din istoria atletismului. 
De necrezut ce talent avea. Dacă aș 
fi avut și eu talentul lui...

— Dintre vedetele ultimilor ani, 
v-a impresionat în mod deose-

BOLOGNA, 16 (prin telex, de ' 
corespondentul nostru). — Duț 
cum s-a anunțat, un lot de boxe 
români ai clubului Dinamo Buci 
rești se află în Italia, pentru o st 
rie de reuniuni pugilistice. Mar 
seara, la cea de a doua lor evolt 
ție, care a avut loc la Palatul spoi 
burilor din Bologna, în fața unt 
asistențe record pentru reuniunii 
boxerilor amatori (peste 2500 d 
spectatori), pugiliștii români Pat 
Dobrescu, Calistrat Cuțov și Io: 
Alexe au obținut victorii spectacu 
loase, mult aplaudate de cei pre 
zenți în sală.

La categoria semimijlocie, Pau 
Dobrescu manifestînd o formă ex 
cepțională, a cîștigat prin abandoi 
în repriza a IlI-a în fața lui Al 
Kaja (Viro Bologna). La cat. ușoa 
ră, Calistrat Cuțov l-a învins 1« 
puncte pe Russi (S.M.E.F. Orvieto) 
în fine, la cat. grea, Ion Alexe t 
cîștigat Ia puncte în fața lui Pes- 
pane (Piacenza).

CESARE TRENTINI

C.E. DE SĂNIUȚE
PENTRU

cine 
bit?

JUNIORI
Keino.
Pe cine ați desemna drept cel 
bun semifondit al anului '73 ? 
Pe Filbert Bayi, un adevărat fe

nomen.
— Evgheni Arzanov, 

mai frumoasă probă a
— Cea mai frumoasă 

tismului este alergarea, 
la maraton. Ești tot timpul lingă ad
versar, îi simți răsuflarea, ii vezi 
toate mișcările. Alergarea este îna
inte de oricare probă din atletism o 
luptă, o luptă cinstită, unde nu poți 
trișa...

mai

care este cea 
atletismului ? 
probă a atle- 
De la 100 m,

(Agerpres). — AuMUNCHEN 16
luat sfîrșit campionatele europene 
de săniuțe pentru juniori, competi
ție desfășurată timp de două zile 
Pe pîrtia artificială de 
(Bavaria).

La masculin, titlul 
continental a revenit 
Messing (R.D. Germană) 
cele patru manșe, a realizat tim
pul de 2:53,84.

Competiția rezervată junioarelor 
a fost cîștigată de Sarah Felder 
(Italia) — 2:44,90, secundată de 
Siegelinde Kaiser (R.D. Germană) 
— 2:46,72.

la Kor^gsee A
campion 

Volker 
care. în

de 
lui

SCRISOARE DIN IUGOSLAVIA

LUNĂ DE VÎRF
ÎN COMPETIȚIILE SPORTIVE
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111 KM/ORĂ CU SCHIURILE
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ANIVERSAREA UNUI MARE 
CAMPION

La 12 ianuarie, renumitul ciclist polo
nez Ryszai-d Szurkowski a fost sărbăto
rit la Wroclaw de un grup de prieteni, 
colegi de club, tovarăși de muncă din 
uzina Dolmel și, bineînțeles, de membrii 
familiei. Pe uriașul tort primit de cel 
sărbătorit erau înfipta Si de luminări — 
simbol al viratei pe care o împlinea tn 
acea zi 1 Din toMg orașele poloniei, 
Szurkowski avea să primească, la 18 
ianuarie, numeroase telegrame de felici
tare, urări de bina ți sănătate pentru 
viitoarea sa activitate.

Intr-adevăr, Hyszard Szurkowski este 
unul dintre marii sportivi al Poloniei. A 
cîștigat de trei ori „Cursa Păcii" ega- 
Wnd performanța lui Gustav-Adolf sehur 
(R.D. Germană), a cucerit medalia de 
argint în cursa de 100 km pe echipe la 
J.O. de la Miinchen șl a devenit cam
pion mondial in 1973 în proba de fond 
individual și pe echipe. Dar. In afară de 
rezultatele sale sportive excelente. de 
palmaresul său se leagă și un premiu 
cîștigat în 1971 : „Trofeul falr-Dlay" a- 
cordat de UNESCO șl A.I.P.S. Exemplul 
său de atunci a rămas viu întipărit in 
mintea iubitorilor de sport. în campio
natul Poloniei. Kanusik. unul din adver
sarii săi la titlul de campion de fond al 
țării, a suferit o pană la bicicleta pe 
care concura. Văzînd că mașina depa
nării se află la mare distanță, Szurkow
ski i-a cedat bicicleta sa. cu care Ha- 
nusik a și ciștigat cursa...

Acum, Ryszard Szurkowski a fost in
vitat la „Tour de 1’Avenir". Dacă invita
ția va fi onorată, sîntem siguri că 
mitul " - " ‘
acest

postum adus unei mari sportive ți ar
tiste : „Unii ar fi poate înclinați să 
creadă că Janette Lynn a dus arta pa
tinajului la limitele ei superioare Dar. 
impresia pe care o produc evoluțiile a- 
cestei patinatoare, ca și influența pe 
care creațiile sale tehnice o exercita 
asupra sportivilor își trag Seva din ne
asemuita artă a Sonjel Henie. Vremea 
nu stă pe loe și experiența unui spor
tiv se perpetuează în creațiile altora. 
Nimeni nit ar mai putea repeta azi 
splendidele broderii pe gheață ale Sonlel. 
Daci multe din figurile ei le recunoaș
tem țn programul altor patinatoare, în 
schimb, nici una nu mai posedă acea 
desăvlrțlre tn ținuta, degajare totală, 
poziția mtndră șl totuși grațioasă a 
capului tn timpul execuției, aterizarea 
abia simțită după executarea celor mai 
grele figuri. De altfel, pot spune că 
asemenea elemente nu sint prea mult 
punctate de arbitri, deși trebuie să re
cunosc creșterea calitativă a arbitrajelor 
In acest sport".

Cu prilejul uneia din ultimele probe 
pentru „Cupa mondială” la schi, și anu
me proba masculină -de coborire de la 
Schladming, schiorul austriac Franz 
Klammer, cîștigătorul cursei, a stabilit 
un record de viteză absolut : 111.011
km/oră.

neobtșnuita... directa 
dreapta ! In Japonia 
început să se televi- 

în direct, aseme- 
meciuri feminine 

de box...
asemenea concurenți este o oare- 

(dar totdeauna în favoa- 
pentru că el face de 

mai largi decit trasa

ciclist polonez se va afirma 
prilej.

renu- 
și cu

RECORDURI ?
lipsită de simțul ridicolului.

Iubitorii de fotbal au respirat 
ușurați : după un sezon încheiat 
dramatic, sportul nr. 1 în Iugosla
via a intrat în vacanță.

Interesul amatorilor de sport este 
polarizat acum, în sezonul de iarnă, 
în jurul ramurilor sportive care fie 
prin tradiție (polo și baschet), fie 
prin succesele din ultimii ani (hand
bal masculin și feminin), atrag a- 
tenția, făcînd să se umple pînă la 
refuz sălile de sport și bazinele din 
orașele Iugoslaviei.

Componentele echipei de handbal 
a Iugoslaviei — campioană mondia
lă — s-au întors la cluburile lor, 
oferind în zilele care au urmat cu
ceririi titlului suprem meciuri spec
taculoase în cadrul etapelor de 
campionat și a jocurilor de semifi
nala Cupei Iugoslaviei. Băieții, toc
mai pentru a urma exemplul fete
lor și a se pregăti pentru campio
natul mondial din luna martie, au 
întrerupt campionatul și s-au adu
nat din nou la centrul sportiv din 
Koșutniak, de unde au plecat în 
turneu în Danemarca .și Suedia un
de vor susține 4 meciuri interțări. 
Prilej pentru Horvat, Popovici, La- 
zarevici etc. să-și corecteze lipsuri
le și forma.

Baschetul este însă sportul zilei. 
Un campionat (după unii comenta
tori : cel mai bun din Europa) cu 
12 echipe și jucători de valori a- 
propiate, atrage din nou în săli mii 
de spectatori la jocurile de campio
nat, după ce echipa națională, cu 
Cioslci, Slavnicl, Pleceaș, s-a întors 
dintr-un turneu în S.U.A. în cam
pionat conduce autoritar Steaua ro
șie Belgrad cu 7 victorii după șapte

bun
anu-

Marijan Penes, care a 
primit recent trofeul 
cuvenit celui mai 
boxer iugoslav al 

lui 1973

Vladimir MORARU

Jugoplastikajocuri disputate, dar 
și Zadar, ca și campioana en titre 
Radniciki Belgrad, sint în. plasa li
derului. Aceste echipe sînt califica
te și în competițiile europene de 
baschet, mijlocul lui ianuarie fiind 
deci prilej pentru noi dispute și 
calificări.

Dacă polo-ul și-a luat o scurtă 
vacanță, după ce Partizan Belgrad 
a jucat la Moscova și a cucerit lo
cul 3 în C.C.E. (campionatul se va 
relua la 13 ianuarie). Hocheiul a 
ajuns la etapa a 12-a, dar în acest 
sport, de aproape 20 de ani, doar 
echipa Jasenița, din localitatea cu 
același nume, Olimpija Lublijana 
și Medvesciak Zagreb sint singure
le care îșl dispută lupta pentru 
titlul de campioană.

u trebuiesc nedreptățiți nici 
iubitorii de box, care au prilejul, 
în aceste zile, să asiste la turnee 
organizate în diferite orașe ale 
Iugoslaviei, iar la sfîrșitul lunii ia
nuarie vor urmări revanșa dintre 
cei mai buni pugiliști ai Iugoslavi
ei și ai R.D. Germane la Belgrad, 
în plină desfășurare sînt campio
natele de volei, masculin și femi
nin. Iată deci că și în această pe
rioadă, numită pe nedrept „sezon 
mort“, activitatea sportivă este în 

. plină desfășurare, spectatorii avînd 
suficiente ocazii de a -urmări între
ceri sau' jocuri deosebit de atracti
ve. A

DUȘAN BUOARtN
Novi Sad, ianuarie 1974

GROENVOLD ȘI KELLER
CEI MAI RAPIZI PATINATORI!

VIZITA IUI GIULIO ONEȘTI
IN R. 0. GERMANĂ

ROMA, 
Onești, 
olimpic al Italiei, a făcut recent o 
vizită de cîteva zile în R. D. Ger
mană, ca invitat al Comitetului 
olimpic al acestei țări. Cu acest 
prilej, Giulio Onești a vizitat prin
cipalele baze sportive din orașele 
Berlin, Leipzig și Suhl. S-a stabilit 
ca luna viitoare reprezentanții 
celor două comitete olimpice să se 
întrunească la Berlin. în cadrul 
unei ședințe, pentru a alcătui un 
program de schimburi de experien
ță, la unele discipline sportive. în 
vederea pregătirilor pentru J.O. de 
la Montreal.

16 (Agerpres). — Giulio 
președintele Comitetului

STOCKHOLM, 16 (Agerpres). — 
în localitatea suedeză Raettvik s-a 
desfășurat un concurs international 
de patinaj viteză, la startul căruia 
au fost prezenți unii dintre cei 
mai buni sprinteri din Europa.

Victoria a revenit norvegianului 
Roar Groenvold, care, la multiat- 
lon. a totalizat 174,22 puncte. Pe 
locurile ui'mătoare s-au clasat corn- 
patrioții săi Bjoern Tveter — 
176,866 p. Willy Olsen — 176,966 p 
și olandezul Jan Bols — 177,209 p. 
Celebrul campion olandez Ard 
Schenk a ocupat locul opt. cu 
194,225 p.

în proba de 1 500 m, pe primul 
loc s-a situat Roar Groenvold cu 
timpul de 2-05,6, iar cursă de 5 000 
m a fost cîștigată de 
cronometrat în 7:48,6.

Concursul rezervat 
s-a încheiat cu victoria 
nului Erhard Keller — 
urmat de Hasse Boerjes 
— 163,040 p și Ivar Eriksen (Nor
vegia) — 164,325 p.

în cea mai disputată probă, cea 
de 500 m. Keller și Boerjes au rea
lizat același timp — 39,3, în cursa 
de 1 000 m pe primul loc s-a cla
sat Keller, cu timpul de 1:21,41.

traseul ales de 
care diferență 
rea schiorului, 
obicei viraje 
ideală).

Potrivit unui
țiat de unul din părinții schiului alpin, 
englezul Arnold Lunn, se iau in conside
rare denivelarea și timpul realizat, ajun- 
gindu-se ușor la determinarea vitezei 
de radere verticală pe secundă de cursă. 
Astfel, la Schladming. de pildă, Klam
mer pierdea din altitudine, in fiecare 
secunda, 8.99 m !

Jan Bols,
sistem de măsurători ini-

Firește că valoarea unor 
recorduri este relativă, pentru că între 
lungimea pistei măsurată de organiza
tori (și care urmează o linie ideală) și

I

sprinterilor 
. vest-germa- 
-161.010 p, 

(Suedia)

PREMIERE OLIMPICĂ
DUPĂ ... 10 ANIpresa 

bi- 
ale

Nu . . - .
sportivă menționează și bilanțurile 
zare, 7 j;’’17"zz_,,
anului 1973. Iată deci, potrivit ziarului 
„FEquipe", ce performanțe s-au mai în
registrat anul trecut :

© Tony Rafferty a parcurs alergind, 
în 74 de zile, distanța de 5932 km care 
separă localitățile australiene Freemantle 
și Brisbane. în timpul cursei, australia
nul de 34 de ani a consumat 14 perechi 
de pantofi...

9 Două echipe de baschet de la Uni
versitatea din Stamford (Connecticut, 
S.U.A.) au jucat timp de 144 de ore con
secutiv. Scor final : 10.794—10.754. Doar 
40 de puncte /diferență, după 6 zile de 
luptă sub pahouri !
• Terry Geer, un califomian de 33 

de ani, a jucat tenis de masă, fără În
trerupere, timp de 49 de ore, 12 minute 
si 40 de secunde. Partenerii săi s-au 
schimbat firește mereu. Geer a cîștigat 
320 <le partide din cele 400 jucate...

0 In vestiarele Universității Niagara 
(S.U.A.), studentul David Foreman (tării 
legătură cu boxerul !) a stat sub jetul 
de apă al dușului timp de 7 zile, 7. mi
nute si 7 secunde, bătînd precedentul 
record, al lui David Hoffmann, cu o oră 
și 7 minute...

IN AMINTIREA SONJEI HENIE

dacă nu chiar caraghioase.

In cursul unul interviu pe care Dlck 
Button fost de cinci ori campion mon
dial de patinaj artistic șl de două ori 
campion olimpic, l-a acordat revistei so
vietice „SPORT ZA RUBEJOM", una 
dintre întrebări s-a referit Ia regretata 
multiplă campioană mondială șl olimpică 
Sonja Henie.

Răspunsul este un veritabil omagiu

Campionatele mondiale de sănii cu vele s-au disputat săptămîna trecută 
pe lacul înghețat Zegrze din Polonia. Lupta finală pentru titlu s-a dat 
intre americanul Tim Woodhouse (in imagine, cu nr. 1812) și sovieticul 

Vooremaa Telefoto : A.P.-AGERPRES

Celebra înotătoare americană Cathy 
Ferguson, dublă campioană olimpică la 
Tokio în anul 1964. va primi luna viitoare 
din partea Comitetului olimpic japonez 
copiile celor două medalii de aur care 
i-au fost furate de la domiciliul său. în 
octombrie 1972. Cathy Ferguson a cîști
gat la Jocurile Olimpice de ia — - • 
proba de 100 m spate și a făcut 
din echipa S.U.A., învingătoare în 
de ștafetă 4x100 m mixt.

CHELTUIELI INUTILE
Amatorii de aventuri marine din lu

mea întreagă urmăresc peripețiile prin 
care trec navigatorii ce întreprind în 
momentul de față ocolul lumii pe mări 
și oceane, în micile lor ambarcațiuni cu 
pînze. Se găsesc Insă și unii care soco
tesc romantica întrecere un lucru depă
șit în epoca noastră tehnică. In care 
posibilitățile de comunicație de tot felul 
fac ca această cursă tradițională să-și 
piardă caracterul de risc suprem și, im
plicit. șl rostul firesc. Alții, se revoltă 
Împotriva marelui consum de carburanți 
cheltuit de navele de ajutor, avioanele 
de observație, elicopterele de control 
etc. Cel mai interesant este că aseme
nea contestatari se află chiar și printre 
participant,! Iată cum a definit naviga
torul Mills Whyte, prezent la întrecere, 
celebra cursă în jurul lumii. „Aceasta 
este cea mal incomodă, cca mai lentă și 
mai costisitoare cursă care există ia 
ora actuală. Nu știu cui i-a dat prin 
minte să trimită cu cheltuieli de milioane 
o serie de marinari amatori, acolo unde, 
in mod absolut, nu au nici o treabă".

Tokio 
parte 
proba
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Tntr-un nou concurs atletic de sală, des
fășurat la College Park (Maryland), re
cordmanul mondial în proba de săritu
ră în înălțime, Dwight Stones, a terminat 
învingător cu rezultatul de 2,19 m. iar 
sprinterul Herb Washington a ciștigat 
proba de 60 yarzi plat cu timpul de 
6,1. In cursa de 880 yarzi, victoria a re
venit Iul Rlck Wolhuter, cronometrat in 
1:52,5.

în orașul danez Aalborg s-a disputat 
meciul ’ internațional de box amator 
dintre reprezentativa Danemarcei și o 
selecționată a Angliei. întîlnirea s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate ; 5—5 
puncte.

Turneul masculin de baschet de la 
Jeszow (Bolonia) s-a încheiat cu victoria 
formației poloneze Reszowia, care, in 
meciul decisiv, a învins cu scorul de 
83—77 (41—-36) echipa Wisla Cracovia, m 
partida pentru locurile 3—4. echipa ceho
slovacă Iskra Svlt a întrecut cu 96—73 
(47—33) echipa finlandeză Pyrkiva 
Turku.
■
Au luat sfîrșit întrecerile celor două 
grupe preliminare ale competiției mas-
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culine de baschet dotate cu „Marele 
premiu al orașului Varșovia". Pentru 
semifinalele turneului s-au calificat se
lecționatele orașelor Moscova (câștigă
toarea ediției trecute), Praga și echipele 
poloneze Legia Varșovia și Slensk Wro
claw. în ultimele meciuri ,.din cadrul 
grupelor s-au înregistrat următoarele re
zultate: grupa A : Praga — Sofia 51—50 
(29—26): Legia Varșovia — Selecționata 
de juniori a orașului Varșovia 95—73 
(44—43): grupa B : Moscova — „Polo
nia* Varșovia 97—73 (47—34); Slensk
Wroclaw — Budapesta 87—60 (44—41).

an de cunoscutul campion belgian Roger 
de Vlaeminck. învingătorul a parcurs 
traseul în lungime de 24 tan în 1 h 21, 
fiind urmat de italianul Franco Vagneur 
—- la 3 sec. și de elvețianul Hermann 
Gretener — la 21 sec. ...

Aseară s-a disputat la Amsterdam re
turul meciului dintre formațiile Ajax 
și A.C. Milan, contînd pentru „Super- 
Cupa Europei". învingători cu scorul de 
6—0 (2—0), fotbaliștii olandezi au intrat 
în posesia trofeului (meciul tur se în
cheiase cu 1—0 pentru A.C. Milan). Alte 
amănunte în ziarul de mîine.

Tradiționalul concurs de ciclocros dotat 
cu „Ti-ofeul Garinei", desfășurat în apro
piere de Milano, a fost ciștigat în acest

A început turneul internațional de șah 
de la Orense (Spania). In runda 
a doua Paul Benko (S.U.A.) si 
Liubomir Llubojeviei (Iugoslavia) au 
terminat remiză la mutarea a 23-a. 
Același rezultat a fost consemnat 
și în partidele Cardoso — Torre și Bel
lon — Durao. Bisguier a cîștigat la Me
rino, iar Estevez Ha învins pe Sahz. In 
clasament conduce Bisguier (S.U.A.), cu 
2 p. urmat de Liubojevici (Iugoslavia), 
Benko (S.U.A.). Bellon (Spania) si Du
rao (Portugalia), cu cite 1V2 p etc.

In orașul australian Waikerie au înce
put întrecerile celui de-al 14-lea Cam
pionat mondial de zbor fără motor. 
Proba pe traseu triunghiular, disputată 
pe ruta Waikerie — Merlbah — Swan 
Reach — Waikerie (269 km) a fost ciști- 
gată la clasa planoarelor „libere” tie 
francezul Jean Pierre Cartry. cu 871 p.
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