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„CUPEI UNIRII" LA TENIS RELANSEAZĂ BASCHETUL NOSTRU!

ÎNTRECERILE 
ÎN PLINĂ 

DESFĂȘURARE
PESTE 10.000 DE PARTICIPANT! 

LA PLOIEȘTI

întrecerile din cadrul „Cupei 
■Tineretului" cunosc o mare a- 
fluență de participant! în orașul 
Ploiești. Concursurile de săniuțe, 
tenis de masă, patinaj și șah sînt 
în plină desfășurare.

La asociația sportivă: „Rafino
rul", peste 200 de sportivi s-au 
întrecut la tenis de masă. Tot în 
cadrul acestei asociații s-au orga
nizat două excursii la Poiana 
Stînii și Postăvarul, unde partici- 
panții au' susținut aprige dispute 
în concursuri de schi și săniuțe. 
S-au remarcat cu acest prilej elec
tricianul Cristea Ivașcu. lăcătu
șul Florin Harhoi, inginerul Ion 
Iiinca, precum și lăcătușii Victor 
Stan. Nicolae Marinică, Alexan
dru Stelian și Mihai Nicolae.

Rezultate remarcabile s-au mai 
înregistrat la Locomotiva, Voința, 
liceele nr. 1, 2 și 5, Liceul de mu
zică și arte plastice, Liceul de 
Chimie, Centrul școlar petrol, șco
lile generale nr. 2 șl 4 unde au 
loc permanent întreceri în cadrul 
popularei competiții.

C.M.E.F.S. Ploiești a întocmit 
planul de acțiune, datele și locul 
de desfășurare a etapei pe mu
nicipiu.

Florian ALBU

DISPUTE APRIGE 
LA IZVOARELE

Profesorul de educație fizică 
Gireorghe Văsîi, de la Școala ge
nerală din Izvoarele, și-a adus o 
importantă contribuție la buna 
organizare a întrecerilor de tenis 
de masă și șah cuprinse în pro
gramul „Cupei - .tineretului". în 
jurul mesei de tenis au fost pre- 
zenți 60 de concurenți, din rîndul 
cărora s-au remarcat Gheorghe 
Miroiu (ci. VIII-a B), Aurelian

Sute și sute de iubitori ai schiului iau cu asalt pîrtiile înzăpezite. Dovadă 
elocventă: imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru Ion MIHĂICA, 

pe una din pantele munților noștri.

Prelungirea datelor de desfășurare 
a etapei de masă 

din cadrul „Cupei Tineretului"
— De la Comisia centrală de organizare —

Prima ediție a competiției 
sportive de masă cu caracter 
republican — „CUPA TINERE
TULUI" — a început, după cum 
se știe. în luna decembrie a 
anului trecut, sub semnul unor 
entuziaste acțiuni întreprinse în 
toate județele pentru o cît mai 
largă atragere a tineretului și o 
bună organizare a întrecerilor. 
Timpul nu a fost, însă, favora
bil desfășurării etapei de masă 
a competiției, ediția de iarnă 
avînd în program, în afară de 
șah și tenis de masă, sporturi 
care reclamă existența unor 
condiții meteorologice corespun
zătoare — patinaj, sanie și schi. 
Aceasta a făcut ca în multe 
județe întrecerile să nu poată 
cuprinde masa tinerilor dornici 
de a se număra printre partici- 
panții competiției. Vremea s-a 
schimbat; acum pîrtiile șl pa
tinoarele pot primi, în condiții 
excelente, zeci de mii de tineri 
și tinere. Pentru a folosi cît mai 
eficient condițiile meteorolo
gice actuale și luînd în discu
ție unele propuneri făcute dc 
factorii de resort din diferite 
județe, COMISIA CENTRALĂ 
PENTRU ORGANIZAREA „CU
PEI TINERETULUI" A IIOTĂ- 
RÎT PRELUNGIREA ETAPEI 
DE MASA A EDIȚIEI DE IAR
NA A COMPETIȚIEI, DUPĂ 
CUM URMEAZĂ:

I. Etapa pe școală la PATI
NAJ, SANIE și SCHI pentru 
categoria pionieri și școlari

6--10 ani se prelungește de la 
3 II la 17 II.

2. Etapa pe școli, facultăți, 
întreprinderi, instituții, comune 
și cooperația meșteșugărească, 
la PATINAJ, SCHI și SANIE, 
pentru toate categoriile de ti
neri, începînd de la 11 ani, se 
prelungește de la 20 I la 3 II. 
Celelalte etape — inclusiv fi
nalele pe țară — rămîn pro
gramate conform prevederilor 
inițiale ale regulamentului.

3. Etapele de desfășurare la 
TENIS DE MASĂ, pentru ca
tegoria de elevi, tineri din în
treprinderi și instituții, din 
cooperația meșteșugărească și 
din mediul rural (15—19 ani) se 
prelungește astfel :

— Etapa I — de la 27 I la
10 II ;

— Etapa a H-a — de la 17
11 la 24 II ;

— Etapa a IU-a — de la 3 
III la 10 III.

4. Etapa pe institut la ȘAH, 
pentru studenți, se prelungește 
de la 27 I la 10 II.

Este desigur, de dorit ca în 
toate județele să se ia măsurile 
corespunzătoare, să se acțio
neze rapid și eficient pentru ca 
fiecare din zilele următoare să 
ofere tineretului largi posibili
tăți de participare la etapa de 
masă a ediției de iarnă a aces
tei importante competiții cu 
caracter republican.

Concursul de tenis dotat cu „Cu
pa Unirii", găzduit de sala „23 Au
gust" din Capitală, a continuat cu 
întîlnirile din „sferturi". După un 
meci de luptă, în care ambii ju
cători au avut pe rînd inițiativa, 
Sever Mttreșan (Dinamo București) 
a cîștigat partida cu mai tîmărul 
său adversar, Traian Marcu (Dina
mo Brașov), în trei seturi : 7—5, 
3—6, 7—6. în celelalte „sferturi" 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : T. Ovici (Progresul) — B. Al- 
măjan (Dinamo București) 6—2, 
6—2 ; I. Sântei (Dinamo București)
— C. Popovici (Steaua) 6—4. 6—3 ; 
D. Hărădău (Steaua) — A. Roșia- ' 
nu (Steaua) 6—3, 6—1.

Iată și rezultatele înregistrate în 
turul II al întilnirii masculine : A. 
Roșianu (Steaua) — I. Russu (Pro- ■ 
greșul) 6—2, 7—5 : B. Almăjan (Di- . 
namo) — R. Bădin (Dinamo Buc.) 
6—4. 6—7. 6—1 ; S. Mureșan (Di
namo Buc.) — S. Orășanu (T.C.B.) 
6—2, 6—4 : T. Ovici (Progresul). — 
I. Russen (Progresul) 6—1, 6—3 : C. 
Popovici (Steaua) — M. Mîrza (Pro
gresul) 6—3. 6—3 : I. Sântei (Dina
mo Buc.) — FI. Manea (Dinamo 
Buc.) 7—5, 6—2 ; D. Hărădău
(Steaua) — D. Mîrza (Progresul) 
6—2, 6—0.

In prima semifinală a turneului 
masculin s-au întîlnit D. Ilărădău 
(Steaua) și I. Sântei (Dinamo Bucu
rești). Mai sigur în jocul de atac 
Hărădău a cîștigat în două seturi: 
6—3, 6—2. Cea de a doua semifi
nală a opuâ pe un fost component 
al clubului Progresul. S. Mureșan
— acum la Dinamo București — 
lui T. Ovici (Progresul), campionul 
României. Ovici a cîștigat cu 6—1, 
6—4. dar în al doilea set Mureșan 
a opus o rezistență dîrză. In finală: 
D. Ilărădău — T. Ovici.

Finala probei de simplu băieți se < „încadrat" de Petr, Brabanec (nr. 5 pe tricou) și Pospisil (nr. 11), Cernat 
va disputa azi, începînd de la ora izbutește, totuși, să înscrie. Se mai văd Bobrovskl (nr. 12) și Oczelak 
16. i Foto : Sigmund BAKCSY

OBȚINEREA ■ NOI PfflFORMANTE DE VAI OARE - 
OBKffl PRINOPAL ÎN SPORTUL POPICELOR

(Continuare tn pag. a 3-a)

Recenta plenară a Federației ro
mâne de popice,., la care au partici
pat nîembrîi corfiitfetuKii’ 'federal, 
președinții comisiilor județene, an
trenori, sportivi fruntași și invitați, 
a analizat activitatea pe anul care 
a trecut și a aprobat planul de ac
tivitate pentru 1974.

Au fost evocate principalele rea
lizări pe 1973 — dintre care re
marcăm : obținere a trei titluri de

în preajma campionatelor internaționale

de tenis de masă ale României

JUCĂTORII ROMÂNI, 
CHINEZI SI JAPONEZI 
SE PREGĂTESC INTENS
• Priza toc sau cea clasică ? 

• Declarația conducătorului 
nipon, Isao Hatori ® Au sosit 
și oaspeții cubanezi • Azi, sînt 
așteptate echipele U.R.S.S. • 
Preparative febrile ale oficiali
tăților sportive ploieștene

Sala Victoria nu 
cunoaște 
în 
Pe
rile verzi jueăto- 
'rii noștri și cei 
oaspefi 
ză

de

răgaz 
aceste zile, 
dreptunghiu-

exersea- 
cotidian sute 
lovituri.

campioni europeni la juniori (fete), 
cîștigarea a 15 întîlniri interțări (8 
ia băieți și' 7 Iă fete)"' din cele 20 
susținute, comportarea satisfăcătoa
re a echipelor de club în turneele 
internaționale amicale (12 victorii 
din 20), organizarea a numeroase 
competiții locale, cum au fost ,-Cu
pa 23 August". „Cupa petrolistului", 
„Cupa 16 Februarie", „Cupa mine
rului". „Cupa 8 Martie" și altele, 
care au avut darul de a atrage în 
activitatea eompetițională pe lîngă 
sportivi consacrați și o serie de ti
neri popicari. S-a relevat și faptul 
că la ora actuală activează comisii 
în toate județele țării, numărul sec
țiilor afiliate a ajuns la 1 380 (în 1973 
s-au înființat 26 ,de noi secții), iar 
cel aț jucătorilor legitimați a a- 
tins cifra de 30 000. în cea mai im
portantă competiție internă, campi

onatul diviziei A, activează 40 de 
echipe, 20 feminine și tot atîtea 
fnascuiii’.e.

Dezbaterile plenarei au avut ca 
temă centrală intensificarea preocu
părilor la toate nivelele (începînd 
de la biroul federal pînă la sec
țiile cluburilor) pentru pregătirea 
loturilor reprezentative. Era și fi
resc, întrucît 1974 este anul „mon
dialelor", ceea ce ne obligă la o 
reprezentare onorabilă în competi
ția supremă. Echipa feminină și-a 
pus ca obiectiv cîștigarea titlului 
suprem (pentru a cincea oară con
secutiv), iar cea de băieți ocupa
rea unui loc printre primele patru, 
obiective lăudabile a căror în-

Incontestabil, echipa Steaua a ob
ținut, miercuri seară, una dintre 
cele mai prestigioase victorii ale 
baschetului românesc. Succesul este 
cu atît mai prețios cu cît a fost 
obținut într-o întrecere cu miză 
importantă, al cărei rezultat poate 
fi hotărîtor pentru clasamentul 
grupei A a sferturilor de finală ale, 
Cupei cupelor, în fața unei celebri
tăți internaționale cum feste Spor-, 
tak Zbrojovka Brno, finalistă — în. 
1969 — a Cupei intercontinentale 
(la Macon. în S.U.A., alături de 
Goodyear Wingfoots Akron), cy. ju
cători de mare reputație în forma
ție (Bobrovski, Pospfisil, Br^oanec,: 
Balastik). De altfel, sportivi/ ceho-J 
slovaci și-au probat valtoatVia prin 
jocul de înaltă ținută pirestat, prin 
capacitatea lor tehnica yi tactică* 
care a contribuit la reejliz/area unui 
meci-propagandă pentru 'baschet.

Steaua s-a comportat, așa cum nu 
am văzut-o de foarte) tmult timp., 
Oczelak, Cernat, Ionecfi, Pîrșu, Du-' 
mitru, Savu și Tarău (dleși nu era 
complet restabilit dtfpă accidentul 
suferit la mîna dreaptă) au luptao| 
cu energie exemplarii în special înj 
apărare, unde s-au bătut „ca leii“> 
pentru fiecare mktige, recuperînd. 
sub panouri în fața • unor adversari', 
superiori ca talie și gabarit, inter- ‘ 
ceptînd și blocînd deseori. Viteza 
acțiunilor ofensive îți prima repri
ză, acțiunile tactice- bine gîndite 
din cea de a doua» tau fost alte ele
mente care au determinat izbînda.. 
In plus, și ceea <£» considerăm de 
mare însemnătate, echipa a avut o 
ținută disciplinară fără cusur, prin 
care s-a ajutat singură, deoarece * 
i-a permis să urmărească numaf 
disputa propriu zisă și să se con-v 
centreze permanent asupra între-? 
cerii.

Bilanțul general favorabil al me— 
ciului Steaua — Spartak Zbrojovka ■ 
Brno a provocat un inerent mo-5 
ment de euforie. Odată depășit,^ 
însă, se cuvine făcută și o anali-5 
ză critică, utilă pentru viitor. Și“ 
în acest sens, trebuie amintită o 
lacună pregnantă în partida de 
miercuri seară. Ne referim la pre-jț 
cizia aruncărilor la coș. Remarca
bilă în general (însuși procentajul 
de 50% este marcant pentru o dis-s 
pută decisivă), excelentă "în ceea 
ce privește eficiența șuturilor de 
la semidistanță și chiar de la dis-f 
tasnță, siguranța aruncărilor a scă-ț! 
zut, totuși, în anumite clipe grele/- 
Și poate că acest fapt nu ar fi atî-6 
de grav, dar ratările s-au produs 
uneori din- situații sigure, clare, 
chiar de 6ub coș. Ceea ce este mai 
puțin de admis. Am mai adăuga 
nefructificarea unor contraatacuri 
în care steliștii aveau superioritate 
numerică, care au grevat și ele po
tențialul eficacității formației mili
tare. Desigur, însă, analiza meciu
lui va constitui un prilej de învă
țăminte, de concluzii | utile pentru 
antrenorul Vasile Popescu și elevii 
săi.

Aceasta cu atît mal mult, cu cît 
clasamentul final al grupei va fi 
decis, după toate probabilitățile în

D. STANCULESCU

(Continuare In pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ ÎN POIANĂ,

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE SCHI 
„CUPA DINAMO BRAȘOV"

9 Sportivii se antrenează intens în Postăvar • Liceul Experimental de Schi

Gazdă primitoare a atîtor între
ceri sportive de anvergură, sala 
Victoria din Ploiești răsună de cî- 
teva zile de țăcănitul mingilor de 
celuloid. Aici, unde cu începere de 
duminică și pînă marți se vor des
fășura campionatele internaționale 
de tenis de masă ale României, 
și-au stabilit cartierul general mem
brii loturilor noastre republicane 
care se pregătesc intens pentru 
marea competiție. Și tot aici, con
comitent, își fac antrenamentele de 
acomodare sportivii oaspeți.

...Zece tinere și tineri în tricouri 
albastre și opt (patru fete și tot 
atîția băieți) într-un echipament vi- 
șiniu execută, la comenzile saca
date ale profesorului Nicolae An- 
gelescu, un consistent program de 
pregătire fizică. Asistăm la unul 
dintre antrenamentele comune ale 
sportivilor români și chinezi (con
duse alternativ de tehnicienii noș
tri șl de cei oaspeți). Apoi, bine în
călziți, jucătorii — perechi, perechi 
— trec în fața celor nouă mese fru-

T ■1 ■"

Azi dimineață, la sediul C.N.E.F.S.

PLENARA
F.R. CANOTAJ-YACHTING
Azi dimineață, începînd de la 

ora 10, sala de ședințe a C.N.E.F.S., 
din str. Vasile Conta nr. 16 letaj 
VIII) va găzdui Plenara Comitetu
lui Federației române de canotaj - 
yachting, în cadrul căreia vor fi 
prezentate: Informarea asupra acti
vității pe anul 1973 și Planul de 
măsuri pentru 1974.

mos aliniate și înconjurate de țar
curi, unde antrenamentele continuă 
aproape trei ore. Toți se mișcă 
dezinvolt, au multă poftă de joc. 
Maria Alexandru apără cu brio 
loviturile puternice și cu adresă ale 
lui Sui Chien-yin, Viorica Moldo
van are de făcut față atacurilor ra
pide executate, cu priza toc, de 
Liu Shi-sue, iar Elena Condicaru a 
intrat într-un joc de contre cu me
zina formației oaspe (19 ani), Yen 
Kue-li, — la fel și Teodor Gheor
ghe, în compania stîngaciului Liao 
Fu-min (care acționează în stilul 
clasic european), în timp ce cam
pionul țării, Șerban Doboși, are în 
față un jucător ofensiv cu mingi 
aspre, stîngaciul Li Ten-yan, cel 
mai vîrstnic dintre sportivii chinezi 
care ne vizitează (31 de ani).

Interesant de remarcat: oaspeții 
chinezi aliniază la această ediție a 
„internaționalelor" o garnitură cu- 
prinzînd șapte sportivi cu priză 
clasică , europeană (cu doi stîngaci) 
și doar unul singur cu priza toc — 
jucătoarea Liu Shl-sue. Nedumerirea

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

inițiază o întrecere pe Clăbucet • Etapa finală a „Cupei Speranțelor*1 la Sinaia

îrâmilt AMICALE DINTRE ECHIPELE 
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI Șl D.P. CHINEZE

LA BĂIEȚI VICTORIA A REVENIT ROMÂNILOR, 
IAR LA FETE, OASPETELOR

BUZĂU, 17 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean).

în sala Școlii sportive din loca
litate a avut loc joi după amiază 
dubla întîlnire amicală de tenis 
de masă dintre reprezentativele 
feminine și masculine al României 
și R. P. Chineze. Partidele desfă
șurate în fața unui numeros public 
— peste 1000 de spectatori — s-au 
ridicat la un înalt nivel tehnic, 
oferind în același, timp, meciuri 
de o mare atractivitate.

La fete au cîștigat oaspetele 
(3—2), în schimb, la băieți, victoria 
a fost de partea românilor (5—4).

Rezultate tehnice, echipe femei: 
România — R. P. Chineză 2—3:

Maria Alexandru — Sui Chien-yin 
2—0, Eleonora Vlaicov — Yen 
Kue-li 0—2, Maria Alexandru, Ele
onora Vlaicov — Sui Chien-yin, 
Yen Kue-li 2—1, Maria Alexandru
— Yen Kue-li 0—2, Eleonora Vlai
cov — Sui Chien-yin 0—2.

Echipe bărbați : România — R. 
P. Chineză 5—4: Doboși — Liao 
Fu-min 2—1, Ovanez — Li Te-yan 
0—2, Gheorghe — Su Chin-min 
2—0, Doboși — Li Te-yan 0—2, 
Ovanez — Su Chin-min 2—0, Gheor
ghe — Liao Fu-min 0—2, Doboși
— Su Chin-min 2—0, Gheorghe — 
Li Te-yan 0—2, Ovanez — Liao 
Fu-min 2—1.

Cristian TEODORESCU

IN PAGINA A 2-a, RUBRICA NOASTRĂ:

ȘCOALA SI SPORTUL
dezbate principalele aspecte ale activității de educație fizică a elevilor, necesitatea îmbunătățirii orelor 

de sport, In lumina prevederilor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie - 2 martie 1973

Sfîrșitul acestei săptămîni va fi 
deosebit de bogat în competiții de 
schi. Din multitudinea de concursuri 
se remarcă cel de la Poiana Bra
șov, dotat cu „Cupa Dinamo Bra
șov", la care vor participa unii 
dintre cei ma buni specialiști ai 
genului din Austria, Uniunea So
vietică, Polonia și, bineînțeles, 
România. Toți sportivii de peste 
hotare au sosit la locul întrecerilor 
și se antrenează de zor pentru a- 
comodarea cu pîrtiile de concurs. 
Așa cum am mai anunțat, organi
zatorii au hotărît ca în locul probei 
de coborîre, prevăzută inițial în 
programul întrecerilor, să se dispu
te un slalom uriaș pe prima por
țiune a Pîrtiei Lupului, deoarece în 
partea finală a ei zăpada este in
suficientă. Deci, sîmbătă va avea 
loc slalomul uriaș, în două manșe, 
cu sosirea în Poiana Cristianului. 
Ziua de duminică a fost rezervată 
întrecerii de slalom special, care se 
va ține pe pîrtia de sub telefericul 
și telecabina din Poiana Brașov.

împreună cu schiorii invitați pot 
fi văzuți la antrenamente și spor
tivii români înscriși în această tra
dițională competiție. Vor fi pre- 
zenți cei mai buni alpini ai țării în 
frunte cu Dorin Munteanu, Virgil 
Brenci, Petre Soiu, Gheorghe Vul
pe, Constantin Văldeanu, loan Bo- 
biț, loan Cavași ș.a. Va absenta de 
la start reputatul Dan Cristea 
care, împreună cu tînărul Marian 
Burchi, concurează în aceste zile 
pentru întrecerile din „Cupa Euro
pei".

Iată-i și pe cei 14 schiori străini 
prezenți în aceste zile la Poiana 
Brașov : Victor Markin, Vladimir 
Govorukin, Valerii Semionov și 
Victor Kaizarov (Uniunea Sovieti
că), Frantz Schibler, Kari Pelikann, 
Frantz Brandstetter și Harald Lipp

Dinamovistul brașovean Petre Soiu va încerca sîmbătă și duminică si 
arate că se menține printre fruntașii schiului din țara noastră

(Austria), Yakek Bcrbeka, 
Bronka, Vladislaw Zwiacz, 
Walkosz, Jan Walkosz și 
Gasienjca (Polonia).

în afara competiției internațio
nale „Cupa Dinamo Brașov" în 
țară vor mai avea loc importante 
concursuri interne de schi. Dintre 
acestea se remarcă finala „Cupei 
speranțelor" pentru schiori alpini,

Ștefan 
Andrej 
Andrcj

se va disputa la Sinaia. Li- 
Experimental de Schi din Pre- 
organizează pe Clăbucet „Cu-

care 
ceul 
deal 
pa L.E.S. Predeal" la slalom pentru 
fete și băieți. Cei mai tineri fon- 
diști vor participa la Șirnea la tra
diționala lor întrecere dotată cu 
„Capa S’rnsa".

Paul IOVAN

I
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SPERANȚE IROSITE... CONCURS DE VERIFICARE A SCHIORILOR FONDIȘTI 
PARTICIPANT! LA TABĂRA DE LA VATRA DORNEI

La timpul cuvenit, am 
preocupările 
ducație 
depista 
pentru 
lintea 
selecție 
am notat și am apreciat ca atare 
că din cei 80 de pnrticipanți, in
vitați de federația de specialitate. 
13 băieți măsurau între 1,96 m și 
1,98 m, iar 16 fete între 1,80 m șl 
1,91 m. iar ceilalți aveau și ei 
'alii corespunzătoare solicitării 
jocului modern. Am așteptat cil 
încredere inaugurarea concursului, 
dorind să vedem dacă pregătirea 
flevilor-baschetbaliști este In con- 
ordanță cu numeroșii și dătătorii 
le speranță centrimetri ai înăl- 
țimii lor. începutul trebuie făcut 
prin trecerea unor norme tehnice 
si fizice de control, care să sta
bilească gradul de pregătire a 
sportivului respectiv. Probele, a- 
nuntate încă din luna iunie, cu 
prilejul cursului de perfecționare 
a antrenorilor formațiilor din di
vizia școlarilor și juniorilor, erau 
stabilite pe baza unor rezultate 
anterioare obținute cu loturile 
reprezentative de juniori și juni
oare. analizate și aprobate de 
Colegiul central al antrenorilor, 
comunicate în scris antrenorilor 
cu elevi selecționați pentru con
cursurile amintite (de băieți la 
Iași, de fete la Cluj). Deci, nor
me cunoscute cu multă vreme 
înainte ceea ce oferea deplină 
posibilitate de a pregăti candi- 
dațil la loturile republicane pen
tru a face față probelor respec
tive.

Ei bine, din toate „speranțele** 
prezente nu au fost îndeplinite 
normele respective decit de trei 
băieți (Radu Smigelsehi și Eduard 
Ihm de la Dinamo București — 
antrenor — Teodor Giureulescu, 
Virgil Căpușan de la Liceul nr.

lăudat 
de e- 

de a 
înaltă 

în

profesorilor 
fizieă-antrenori 

clemente cu talie 
baschet. Mai precis, 
deschiderii concursului dc 
a speranțelor baschetului.

35 București — antrenor Mircea 
Rizea) și o fată (Maria Lepădă- 
toiu de la Școala sportivă Sibiu 
— antrenor Mihai Fleșeriu) ! Toți 
ceilalți nu au izbutit să realizeze 
haremurile, ba mulți dintre 
nici nu cunoșteau probele ce I 
buiau trecute ! Or, cu numai 
jucători și o jueătoate nu se 
alcătui loturi reprezentative...

Ca atare, F. R. Baschet a decis 
imediat anularea taberei de pre
gătire Ia care trebuiau să rămînă 
14 băieți și 14 fete, în timpul 
Vacanței de iarnă. In plus, a dat 
un avertisment tuturor antrenori
lor care au prezentat elemente 
insuficient pregătite și a atras a- 
lenția antrenorilor școlilor spor
tive de unde nu a fost selecționat 
nici un element. Cît privește pe 
cei patru sportivi care au împli
nit haremurile, ei și antrenorii 
lor au fost felicitați și stimulați.

Noi sperăm, însă, că măsurile 
federației nu vor rămîne singu
lare și că în primul rînd condu
cerile cluburilor, asociațiilor și 
secțiilor de baschet ale școlilor 
sportive vor fi cele care vor ana
liza profund și cu spirit de răs
pundere munca antrenorilor, cu 
juniorii. Pentru că, a face munca 
pe jumătate înseamnă a-ți anula 
singur eforturile, lucru care a 
reeșit din eșecul participării la 
respectivul concurs de selecție. 
Antrenorii de juniori trebuie 
înțeleagă că inițiativa lor nu tre
buie să se limiteze la a selecționa 
tineri cu gabarit impresionant, ci 
să-i șl pregătească fizic, 
ș! tactic, la cel mai
Doar așa vor putea 
Juniorii confruntărilor Internațio
nale, doar așa vor deveni cu ade
vărat speranțe ale baschetului ro
mânesc.

i ei 
trc- 
trei 
pol

să

tehnic 
tnalt nivel, 
corespunde

Pîrtiile de schi din împrejurimi
le orașului și parcul stațiunii Vatra 
Dornei au găzduit concursul de 
schi fond rezervat participanților 
la 'tabără organizată în localitate de 
M.E.I. La schi fond au luat star
tul 190 de sportivi, elevilor din ta
bără alăturindu-li-se și sportivii 
asociațiilor Metalul Reșița și Con
structorul Cîmpulung Moldovenesc. 
IATĂ REZULTATELE ÎNREGIS
TRATE : SCHI FOND : copii, băieți 
(3 km.): 1. Z. Solomon (Șc. sp. Mier
curea Ciuc), 2. I. Păcioiu (Șc. sp. 
Brașovia), 3. I. Lungoci (Șc. sp. 
Brașovia) ; fetițe (2 km.) : 1. Mimi 
Oncioiu (Brașovia), 2. Rebeca Antal 
(Șc. sp. M. Ciuc), 3. Elena Urs 
(Brașovia) ; juniori II (5 km) : 1. B. 
Kriszto (Șc. sp. M. Ciuc), 2. I. Ton- 
ko (Șc. sp. M. Ciuc), 3. S. Vilmoș 
(Șc. sp. M. Ciuc) ; junioare II (3 
km.) : 1. Eli6abeta Peter (Șc. sp. M. 
Ciuc), 2. Iosefa Szoci (Șc. sp. M 
Ciuc), 3. Doina Ivașcu (Constructo
rul Cîmpulung Moldovenesc) ; ju
niori I (5 km.) : 1. Petru Cicbotaru 
(Constructorul Cîmpulung Moldove
nesc). 2. Ladislau Marcoș (Șc. sp. 
M. Ciuc), 3. A. Moraru (Constructo
rul Cîmpulung Moldovenesc) ; ju
nioare I (4 
(Șc. sp. M. 
sp. Rîșnov), 
nu (Șc. sp.
FETA (cîștigătorii) : juniori I — Șc. 
sp. M. Ciuc ; junioare I — Șc. sp. 
M. Ciuc ; juniori II — Șc. sp. Bra
șovia ; junioare II —- Șc. sp. Brașo
via ; copii, băieți — Șc. sp. Brașo
via ; fete — Șc. sp. Brașovia.

„CUPA LACTOZA"

km.) : 1. Iuliana Gogo 
Ciuc), 2. Elena Ilie (Șc. 
3. Anna-Maria Muntea- 
,.Șoimii" Sibiu) ; ȘTA-

masivul Giumalău, la cota 1800. 
Iată primii clasați : Slalom uriaș, 
junioare : 1. Elena Iacoban, 2. Ro- 
dica Pop ; senioare : 1. Aurelia
Hangiuc, 2. Viorica Hangiuc, 3. Ma
ria Giosan ; juniori : 1. Grația» 
Șutea, 2. Vasile Tușan, 3. C-tin La- 
coban ; seniori : 1. Mihai Miron, 2. 
Dorin Neacșu, 3. Vasile Cicuț; cobo- 
rîre, junioare : 1. Rodica Pop, 2. 
Elena Iacoban, 3. Doina Mihali ; 
senioare : 1. Aurelia Hangiuc, 2.
Viorica Hangiuc, 3. Maria Giosan ; 
juniori : 1. Grația» Șutea, 2. Ma
rin Tușan, 3. Vasile Tușan ; se
niori : 1. Mihai Miron, 2. Dorin 
Neacșu, 3. Ion Bălan.

Horia CHIKILUȘ, coresp.
A VI-A EDIȚIE A FESTIVALULUI 

DE SCHI „IARNA LA ȘIRNEA"
Sîmbătă și duminică se va des

fășura la Șimea cea de-a Vl-a edi
ție a festivalului de schi intitulat 
„Iarna la Șirnea". Concepută ini
țial ca o competiție sportivă de 
masă adresată copiilor din Șirnea 
și din localitățile învecinate, ea a 
căpătat, de la an la an, valențele 
unui adevărat concurs de perfor
manță.

Nr. 7656

VIRGINIA IOAN (atletism)

maestră emerită.

S-a născut la 5 ianuarie 1949 In comuna Pirșani. județul Dolj ; a 
început practicarea atletismului în 1963, ia Craiova, pe cînd era elevă 
la liceul „Nicolae Bălcescu“, sub îndrumarea antrenorului I. Rinderiu; 
în prezent face parte din clubul Rapid București ; este antrenată de 
Ioan Soler ; căsătorită cu maestrul sportului Șerban loan, recordmanul 
țării la săritura în înălțime ; este studentă în anul IV la institutul de 
Educație Fizică și Sport; campioană mondială universitară la săritura 
în înălțime în 1973. la Moscova, cu 1,90 m, cifră care reprezintă cel 
mai bun rezultat al său ; campioană balcanică în 1968 și 1973 ; cam- 
ploană a României în 1967, 19«« șl 1973. Cu prilejul sărbătoririi clubului 
Rapid a fost distinsă cu titlul de

Virginia Ioan este marea re
velație a atletismului românesc 
în sezonul trecut. Pentru a în
țelege ce a însemnat pentru 
Virginia anul 1973, să ne re
amintim că la sfîrșitul sezonului 
olimpic 1972, cel mai bun rezul
tat al său era de numai 1,81 m. 
Să ne reamintim că, deși fusese 
considerată,' la apariția ei o 
mare speranță, o posibilă urma
șă a Iolandei .Balaș — a cucerit 
titlul de campioană balcanică de

senioare în 1968, la 19 ani, după 
ce un an înainte era deja prima 
săritoare a țării — cu numai 15 
luni în urmă, nu mulți erau cei 
care ar mai fi pronosticat pu
ternica ei ascensiune.

Cei care o considerau plafo
nată s-au grăbit, desigur, emi- 
țind verdictul fără a ține sea
ma că Virginia progresează an 
de an, un progres lent, este ade
vărat, dar totuși progres.

Și iată, într-un singur sezon,

Ioan a ajuns una din 
săritoare ale lumii, in- 
clubul select al perfor- 
de 1,90 m, cîștigînd

Virginia 
primele 
trînd în 
merelor 
titlul mondial universitar și pe 
cel balcanic, învingîndu-le în 
întîlniri directe pe recordmana 
mondială Iordanka Blagoeva și 
pe Rita Kirst, atacînd chiar re
cordul mondial al probei. Toate 
acestea i-au adus titlul de „cel 
mai bun atlet român al anului 
1973“.

D. STĂNCULESCU55 ------------

Devenită tradițională, „Cupa Lac- 
toza", la probe alpine, și-a desfă- 
șurât cea de a IV-a ediție la Vatra 
Dornei și a reunit la start 120 de 
sportivi. Concursul s-a disputat în

VICTORIA BASCHETBALIȘTILOR DE LA STEAUA
(Urmare din pag 1)

urma desfășurării jocului cu Estu- 
diantes Madrid, echipă redutabilă 
e'in care fac parte nord-americanul 
Taylor (fost component al echipei 
Austriei, participantă la turneul de 
calificare pentru campionatul euro
pean din anul 1973) și Sagi-Vela, 
membru al reprezentativei Spaniei, 
medaliată cu argint la ultima edi
ție a „europenelor". Pentru edifi
care asupra formulei de disputare 
a Cupei cupelor, vom aminti că 
formațiile din grupa A (ca și cele 
din grupa B) 
cu fiecare (au 
jucat partidele 
— Estudiantes 
diantos, ultima 
București și la
drid), după care se va alcătui cla
samentul grupei. In continuare, în 
semifinale, echipa clasată pe pri
mul loc în grupa A joacă cu cea 
de pe locul 2 în grupa B și locul 1 
din grupa B cu locul 2 din grupa 
A. Deci, dacă învinge și pe Esiu- 
riiantes, Steaua va ocupa locul 1 ; 
dar în ipoteza că Spartak Zbrojov- 
ka va cîștiga în fata madrilenilor, 
iar aceștia vor întrece pe steliști, 
hotărîtor va fi coșaverajul și în a- 
cest caz, bucureștenii pot ocupa 
chiar locul 3, ratînd semifinala.

UN FINAL ADMIRABIL

se întîlnesc fiecare 
mai rămas deci de 
Spartak Zbrojovka 

și Steaua — Estu- 
la 20 februarie la

27 februarie la Ma-

ȘCOALA S
„EXPERIENȚA VIITORULUI"

SPORTUL
LICEUL „AUREL VLAICU" DIN ORĂȘTIE,

0 PEPINIERĂ DE... PROFESORI DE SPORT!

Victor

PORNIND DE LA SELECȚIE

Nu există satisfacție mai mare pentru gazetar decit momentul In care 
semnalul său (ca purtător al opiniei publice) este luat in seamă, Iar propu
nerea — materializată cit de cît.

Așadar, miercuri seara, sala Floreasca ne-a oferit o gală sportivă foțrte 
apropiată de ceea ce ne-am dorit. Programul amplu, cu două meciuri de nivel 
european, putea face față oricărei exigențe, Încununat fiind cu o partidă-ve- 
detă de toată frumusețea. Publicului nu i s-a lăsat aproape nici o clipă de 
răgaz, In fiecare pauză fiind solicitat de amuzantele evoluții ale minibas- 
chetbaUștilor de la Șc. gen. 1G3 (fete) și Șc. sp. 2 (băieți). încă nu știm dacă 
prezența copiilor pe teren se datorează Intimplării sau revenirii de la munte 
a profesorului Stelian Gheorghiu... A fost ș! o jumătate de bufet. Si încunu
narea activității unei admirabile jucătoare. Angelica Tita. S-a creat o am
bianță favorabilă mișcării sportive. Și corolarul firesc al tuturor acestor ele
mente s-a vădit în numărul foarte mare de spectatori, care au umplut sala.

Privitorii au fost răsplătiți și cu o tntUnire de un mare dramatism, 
care l-a ținut sub tensiune in majoritatea timpului, steaua și sportivii din 
Brno au electrizat publicul prin pasiunea și ambiția puse în îoc. Fără a uita 
labilitatea permanentă a scorului și ultimul minut care (mentlnînd firește 
proporțiile) ne-a dat senzații similare cu cele din finala olimpică de la Miin- 
chen. O singură secundă șl victoria bucureștenilor era pe muchie de cuțit. 
El aveau un punct avans, dar Petr aruncă spre coș. în timp ce arbitru! Po- 
povicl fluieră, iar sirena sună concomitent sfirșttul partidei. Confuzie. Bucu
rie și amărăciune. Jucătorii cehoslovaci mai beneficiază, sub presiunea unui 

„... „„ ~ -- .* — - speranță imposibil
cîștigfi dubla par- 
de atac, dar infe-

cronometru practic paralizat, de o aruncare laterala. E o 
de realizat. O pasă, un baraj reușit al bucureștenUor și el 
tidă cu un adversar excelent, superior în schemele tactice 
rior în capacitatea psihică.

BANCIULESCU

oraș din județul Hunedoara,

Acestea sînt simple presupuneri 
menite să amintească echipei 
Steaua că a făcut un pas impor
tant spre semifinale, dar că decisi
ve rămîn întîlnirile cu Estudiantes. 
De aceea, toată atenția, încă de pe 
acum, pentru aceste confruntări.

Noi acțiuni de selecție 
la clubul Steaua

OBIECTIV PRINCIPAL IN SPORTUL POPICELOR
(Urmare din pag. I)

însă o pregătire sus- 
întensitate maximă, 
vorbitori și-au pus 

ce nu obține și echi- 
rezultate de răsunet 

aceea feminină cînd

deplinire cere 
ținută, de o 
Cîțiva dintre 
întrebarea de 
pa masculină 
mondial ca 
condițiile de pregătire sînt iden
tice pentru ambele
Răspunsul trebuie căutat — după 
părerea unor participant la dis
cuții — în selecția, nu întotdea
una bazată pe criterii științifice în 
modul de instruire, care nu este 

, în concordanță cu metodica antre
namentului modern. Sportul popi
celor cere, cu precădere, îndemî- 
nare și precizie, dar aceste cali
tăți nu pot fi puse în valoare de- 
cit atunci cînd sînt grefate pe o 
excelentă pregătire fizică. Antreno
rul Roger Cernat afirma că la mulți 
jucători din lot, juniori șj seniori, 
se constată o insuficientă pregătire 
fizică, ceea ce denotă că în echi
pele nostre această importantă la
tură a instruirii este lăsată pe plan 
secundar.

selecționate ?

Unii dintre participanțiî la plena
ră au pus problema revizuirii re
gulamentelor competiției divizio
nare, atît în privința numărului 
de juniori folosiți la meciuri, cît 
și a organizării turneului final al 
campionatului. S-a propus birou
lui federal ca acest ultim act al 
competiției să aibă o altă formulă 
de desfășurare, adică ocupantele 
locurilor 1 din serii să joace între 
ele pentru titlu, iar celelalte pen
tru locurile 3—4, respectiv, 5—6

Plenara a hotărît să sporească 
numărul memebrilor biroului fede
ral de la 13 la 15.

Biroul Federației române de po
pice are acum următoarea corn 
ponență : Gheorghe Bălan — pre
ședinte, Marin Petrescu și George 
AIexandru_ — vicepreședinți. La- 
dislau Sz»cs — secretar general' 
Dumitru Stoica, Constantin Negu- 
(oiu, Constantin Popescu, Ion Da
vid, Petre Moisescu, Petre Tranda
fir, Gheorghe Smaleanu, Gheorghe 
Fîeiu, Carol Leghendi, Petre Tudo- 
ran și Ion Patru — membri.

Preocupați în permanență de reîm
prospătarea secțiilor cu elemente ti
nere, de perspectivă, antrenorii și 
specialiștii clubului bucureștean Steaua 
inițiază periodic amble acțiuni de 
selecție, destinate copiilor dornici să 
practice sportul de performanță. Cei 
mai buni antrenori ai clubului efec
tuează vizite prin școlile Capitalei, 
căuțînd cu atenție tineri dotați, ca
pabili să obțină mari performanțe.

In aceste zile, clubul Steaua oferă 
copiilor bucureșteni posibilitatea de a 
se înscrie in secțiile de caiac-canoe, 
canotaj academic și haltere.

Duminică 20 ianuarie, începînd de 
ia ora 9,^ ia sala din Calea Plevnei 
nr. 114, întregul colectiv de specia
liști ai secțiilor de sporturi nautice, 
in frunte cu antrenorul emerit Nico- 
_lae Navasart, așteaptă copiii (nă scuti 
intre 1957 și 1960) amatori de caiac- 
canoe și canotaj, pentru o selecție.

Apoi, zilnic între orele 9 și 13. 16 
și 20, cei mai tineri iubitori ai halte
relor se pot prezenta și ei la selecții, 
Ia aceeași sală. Sînt invitați tineri 
între 12 și 18 ani.

SE REIA ACTIVITATEA DE RECICLARE 
A ARBITRILOR DE RUGBY

Colegiu! central al arbitrilor din F.R. 
Rugby își reia activitatea de reciclare a 
„cavalerilor fluierului" luni 2i ianuarie 
ora 19, în sala M 10 a rnstitutului de 
educație fizică și sport. Sînt invitați să 
participe arbitri de rugby și foștii jucă
tori care doresc să obțină calificarea de 
arbitru.

Jenica Băbaru (in dreapta), produs de frunte al „Viitorului", finalistă la 
primul campionat republican de floretă pentru copii...

Foto : Vasile BAGEAC

Se readuce continuu în discuție 
problema selecției. Firește, nu din- 
tr-un capriciu al antrenorilor, ci 
dintr-o necesitate permanentă. O 
selecție riguroasă asigură promo
varea pentru performanță a unor 
elemente autentic valoroase, cu 
care antrenorii pot lucra în per
spectivă, pot viza rezultate de î- 
nalt nivel. Altfel se pierde un 
timp prețios. în dezavantajul și al 
copiilor, al tinerilor care trenează 
într-o secție fără a arăta nimic, și 
al antrenorilor, al profesorilor care 
nu își văd răsplătite eforturile.

Problema selecției, tratată cum 
se cuvine, oferă implicit satisfac
ții. Iată exemplul „Viitorului" (al 
secției sale de scrimă), o unitate 
școlară de performanță în care a- 
cestui proces i se acordă, de ani 
de zile, o atenție aparte. Numai 
așa „Viitorul" a putut înregistra 
frumoasa performanță de a avea 
sportive în lotul reprezentativ de 
scrimă, cum este cazul Magdglenei 
Bartoș, prezentă la Campionatele 
Mondiale din Suedia și la Univer
siada de vară de 
Iar în activitatea 
internă, sportivele

la Moscova, 
competițională 
de la „Viito-

A INTRAT ÎN TRADIȚIA ȘCOLII N

^Devenind o cititoare pasionată a zla- 
rului „Sportul" (mulți elevi fac acest 
lucru la noi în școală) — ne scrie eleva 
MARIANA BĂNĂȚEANU, comandanta 
unității de pionieri de la Școala generală 
Corbi, jud. Argeș — vă aduc Ia cunoș
tință că sportul a luat o mare amploare 
la noi în școală. Amintesc că în tradiția 
școlii noastre a Intrat deschiderea fes
tivă a anului sportiv școlar, campionatul 
școlii Ia diverse ramuri (în 1973 ia hand-

9 + 8 JUDOKA

bal, fotbal, tents <Ie cimp, cros, șah, te
nis de masă. In acest Început de an la 
trîntă și gimnastică) si că organizăm 
competiția „Prima zi de vacanță**. Dar, 
indiferent de locurile pe care te vom 
ocupa la competițiile prevăzute in calen
dar, credem Că lucrul cel mai de preț 
va fi participarea tuturor elevilor și ele
velor din școală la toate întrecerile ce 
se vor organiza, așa cum s-a 
și în anii precedenți.»

NEAJUTORAJL.

întîmplat

reamintesc doar ca jucător). Nu 
e.x*.s^’ oare» vreo reglementare o- 
ficială în ceea ce privește angaja
rea antrenorilor Ia echipele divizio
nare A ? Federația de fotbal joacă 
vreun rol în acest sens sau totul 
depinde de cluburi ?“

... 1 In sensul regulamentului antre
norilor, aprobat de către Biroul 
C.N.E.F.S. și pentru a facilita o 
mai judicioasă folosire a corpului 

' de antrenori, în funcție de expe
riența și capacitatea acestora, după 
criterii cît mai aproape de realita
te, Federația română de fotbal a 
stabilit, trei grupe. în prima — A 
(care dă dreptul de a profesa ca 
antrenor federal sau ca principal 
la echipele divizionare A) sînt în
cadrați cei ce au categoria I sau a 
Ii-a. de clasificare, au activat cu 
rezultate bune timp de cel puțin doi 
ani ca antrenor federal sau la echi-

pe divizionare A sau B și au pro
movat cursurile centrale de perfec
ționare profesională. în momentul 
numirii lor ca antrenori principali, 
foștii jucători internaționali Gh. 
Constantin și Ion Nunweiller nu 
îndeplineau aceste condiții, dar a- 
tunci cînd s-au aplicat aceste nor
mative, ei au fost trecuți ca... se
cunzi. In ceea ce privește 
Rapid, va putem răspunde 
ta n-a putut alege nici un ; 
dintre cei... 52 confirmați ] 
cizia F.R.F. din 1 ianuarie 
baza recomandărilor 
central al antrenorilor) ca apți 
a conduce echipe divizionare A 
B, apelînd, în cele din urmă, 
ton Urecheatu care, după cum 
s-a spus la federație, nu este cla
sificat în prezent nici în grupa B. 
Deci, reglementări există, dar cum 
țin cont de ele cluburile !...

elubul 
că aces- 
antrenor 
prin de- 
1972 (pe 

Colegiului 
de 
Și 
la 
ni

rul", floretistele, sînt prezente în 
prima divizie a țării, printre frun
tașe. Lingă Magdalena Bartoș, o 
altă sportivă de mare... viitor in 
floreta de performanță, Aurora 
Crișu. apoi Carmen Budur și Ma
riana Ostafi.

„Garniturii 
lui". cum îi 
prof. Rodica 
școlii, i se adaugă necontenit alte 
și alte elemente de perspectivă, 
schimbul II. din care fac parte, de 
pildă. Jenica Băbaru. finalistă a 
primului campionat republican 
pentru copii, desfășurat recent, 
sau cea mai... tînără componentă a 
secției de scrimă, micuța Cristina 
Sima...

Este meritul conducerii acestei 
școli sportive experimentale, de a 
se fi ajuns la o asemenea perfor
manță, plecînd — cum am subli
niat. inițial — de la o selecție pe 
verticală. Este foarte adevărat că 
lingă conducerea școlii s-au aflat 
și antrenori care își cunosc bine 
menirea, tehnicieni dar și neda- 
gogi cu reale virtuți, ca Tănase 
Mureșanu, maj recent Zoltan Ge- 
red sau frații Hillerin. toți profe
sori, foști sportivi, oameni legați 
sufletește de copii, de școală, de 
noțiunea de performanță, in sen
sul științific al cuvîntului. Selec
ția la secția de scrimă a „Viito
rului" a însemnat sute de copii, 
băieți și fete, din școlile generale 
ale sectoarelor 3 și 4. în principal. 
O sită care s-a 
multe... lacrimi, 
mente. Drumul 
midei in sport 
ficil decit cred 
cest adevăr demonstrat ni-l oferă 
cu prisosință „Viitorul"...

de aur" a „Viitoru- 
place să se exprime 
Șiclovan, directoarea

cernut continuu, cu 
dar fără mcnaja- 
către vîrful ptra- 

este mult mai di- 
cei neavizați. A-

„Șl DACĂ N-AM INVAȚAT SA ÎNOT IN COPILĂRIE ?‘

„împreună cu un co
leg de serviciu — ne 
scrie GHEORGHE MA
RIAN, lăcătuș mecanic 
la Țesătoria 3 de la În
treprinderea textilă Du
năreană — ne-am apu
cat să înființăm o secție 
de judo în întreprindere, 
reușind ca, în cadrul a- 
sociației, să activeze șl 
secția respectivă la care

s-au Înscris i 
fete și băieți. Dornici să 
facem acest sport am ___ _____
cerut asociației materia- fața publicului 

vean, tot nu avem ma
terialele corespunzătoare 
și o sală pentru antre
namente. Menționăm că 
in orașul nostru acest 
sport nu se practică".

CARUSELUL ANTRENORILOR Șl REGLEMENTĂRILE

mulfi tineri, sport se 
și la noi. 
pe care

lele corespunzătoare. Dar 
de un an de zile de cînd 
ne-am apucat de acest
sport, 9 băieți și 8 fete,
n-am putut da decit
două demonstrații, tot ca 
să arătăm conducerii în
treprinderii că acest

CONSTANTIN DENISCHIOTU, 
din București, bloc A-7, Drumul 
Taberei, ne scrise că nu mai înțe
lege nimic din caruselul antreno
rilor divizionari A. „După ce 
aflat — ne 6crie dînsul — că 
Constantin și Ion Nunweiller 
devenit, din principali secunzi, 
Steaua și, respectiv, Dinamo, Ia 
de ex-abrupto cum au și ajuns

am
Gh. 
au 
Ia 

fel

poate 
După 

l-am
practica 
succesul 
avui in 
giurgiu-

el, tineri și fără cărți de 
la cîrma acestor echipe 
pretenții, lată o nouă 
după lupte seculare care au durat... 
citeva săptămînl, Ia Rapid —- altă 
echipă bucureșteană de tradiție — 
este numit antrenor principal Ion 
Urecheatu, de care de ani șl ani 
n-am mai auzit nimic (de fapt, mi-1

vizită — 
cu mari 
surpriză :

„Pentru început îmi cer scuze că nu-mi dau numele întreg, 
deși n-am nimic, absolut nimic de ascuns, ci doar pentru a nu 
«cădea» numele meu sub ochii cunoscuților — ne scrie IULIA F., 
din București, cartierul Balta Albă. In urma unei boli pe care am 
«dus-o pe picioare» o anumită perioadă de timp, tn-arn internat 
pentru tratarea ei. Printre recomandațiile medicului se numără 
practicarea sportului, în special a înotului — cel mai indicat 
totodată cel mai util pentru mine. Spre necazul meu nu știu 
înot. N-atn învățat niciodată și am ajuns ca la vîrsta mea (22 
ani) să nu știu să înot. Vă asigur că nici nu sînt singura. O mul
țime dintre colegele mele sînt în aceeași situație. Li s-au oferit 
cumva condiții la școală pentru practicarea acestui sport atîț de 
util? Am aflat, însă, cu surprindere că și Ia cursurile pentru învă
țarea înotului pentru copii se prezintă puțini candidați (mai ales 
în timpul iernii). Oare vina să o poarte părinții ? Eu cred că da. 
Dar de adulții întîrziați in practicarea înotului se mai ocupă ci
neva ? Avem bazine acoperite, dar nu știu 
care să-și mai bată capul cu noi. Mă încred 
veți da și prin care veți deveni, in mod 
«antrenor»".

Vă mulțumim pentru încrederea pe care

?> 
Ș> 
să 
de

dacă există antrenori 
în sfatul pe care mi-1 
indirect, primul meu

Vi mulțumim pentru încrederea pe care ne-o arătați și pentru 
„Învestitura" pe care ne-o acordați, anunțîndu-vă, totodată, că vă 
puteți adresa pentru îndeplinirea dorinței dv. la bazinul acoperit 
„23 August", care este și în apropierea locuinței dv.

Un
Orăștie. tinde să-și capete o faimă 
inegalabilă: liceul „Aurel Vlaicu" 
din această localitate trece drept 
o pepinieră a... profesorilor de edu
cație fizică !

Faptul pare ciudat, pa prima 
vedere, nefiind vorba de un liceu 
cu profil de specialitate, ci de o 
unitate de învățăniînt de cultură 
generală. Dar. p'-in interesul cu 
care elevii se dedică in acest liceu 
învătămîntului de educație fizică, 
începînd cu primele clase, s-a ajuns 
la o asemenea performanță. Faci
litată, însă, și de condițiile create 
de școală, de priceperea dascălilor 
de sport de a-i atrage pe elevii cu 
aptitudini cît mai aproape de ac
tivitatea de performanță.

Condiții, într-adevăr excelente, 
cum am avut prilejul să constatăm 
personal : în corpul clădirii liceu
lui, o sală de sport, în timp ce o a 
doua, separată (100 de metri dis
tanță) va intra chiar din 1974 în 
patrimoniul acestei unități de învă- 
țămînt. în același timp, elevii de 
la „Aurel Vlaicu" dispun de un 
microcomplex sportiv pentru atle
tism, jocuri sportive, gimnastică (și 
iarna pentru patinaj) amenajat de 
ei. în vacanțe, s-a desfășurat o 
muncă patriotică însuflețită pentru 
schimbarea înfățișării unei curți, 
complet denivelate, biturninarea ei, 
acoperirea unor zone cu zgură. 
Treabă de oameni gospodari. în ca
re sînt integrați și profesorii din 
conducerea liceului (director, prof. 
Emil Neamtu) și cei de la catedra 
de specialitate. în frunte cu Ioan 
Ciolna...

Dascălii de educație fizică își fac 
simțită o prezență permanentă în 
liceu, de dimineață și pînă seara. 
Aici spre deosebire de alte unități 
de învățămînt, n-am întîlnit noțiu
nea de „program de 2—3 ore pe

sport se simt^zi". Profesorii dc 1 
datori să fie continuu la dispoziția 
elevilor, să ie îndrume activitatea 
sportivă, să organizeze concursuri 
și competiții (un campionat pe liceu 
la jocuri, sistem-divizie. este un 
lucru curent în calendarul asocia
ției sportive), să fie în mijlocul lor 
la întrecerile de patinai, să iasă 
împreună pe pîrtii la săniuș, în va
canțe să meargă în tabere, in 
excursii. în această vacanță de iar
nă, de pildă, prof. Ciolna a între
prins o excursie pe Valea Praho
vei.. cu 22 de elevi cei mai meri
tuoși sportivi ai liceului.

Am consemnat toate aceste fapte 
pentru a înțelege mai lesne de ce 
aici. Ia liceul „Aurel Vlaicu" din 
Orăștie. elevii care absolvă cur u- 
rile sînt tentați să se îndrepte si 
către Institutul de educație fizică 
și sport sau facultățile de educație 
fizică ale Institutelor pedagogice. 
Pînă acum, aproape 50 de absol
venți ai acestui liceu tint profesori 
de educație fizică, integrați în uni
tăți școlare din întreaga țară. Iar 
unii dintre ei au revenit în școală, 
ca profesori. Așa este cazul Iui 
Tiberiu Tulbure...

în atmosfera extrem de propice 
pentru sport existentă 
ne-am mai mirat — la 
cînd am aflat că și fiica 
Ciolna — o absolventă 
„Aurel Vlaicu1*. anul trecut printre 
fruntașe — s-a prezentat la con
cursul de admitere la I.E.FS. Acum 
este în anul I, face — 
— practica pedagogică, 
împreună cu tatăl el, 
profesori de sport (Ion 
colae Andrei și Nîcolae 
și țintește ca la absolvire să revi
nă. ca și Tiberiu Tulbure, la li
ceul „Aurel Vlaicu". Altfel spus. 
tin schimb de ștafetă între tată șl 
fiică...
\\\\\\\\\\\\\^^^^

NOTA

aici, nu 
plecare — 
prof. Ioan 
a liceului

în vacante 
în Orăștie, 
eu ceilalți 
Voina, Ni- 
Castăiami)

REAL1TATI CARE 631I0A
Inființată cu aproape două de

cenii in . urmă, Școala sportivă din 
Timișoara și-a văzut abia în ul
tima vreme încununate eforturile 
de a dispune de citeva baze spor
tive proprii. Este foarte adevărat, 
și pînă acum ea a avut spații de 
activitate, vara ca și iarna, dar 
în săli de sport închiriate, ceea 
ce însemna condiții destul de di
ficile (timpul pierdut cu depla
sarea elevilor și probleme de or
din financiar). Acum, 
Consiliului popular al 
pililui Timișoara 
raiului școlar 
C.J.E.F.S. Timiș, 
de performanță a 
rașul de pe Bega 
t’ășoare in bune condiții activita
tea. urmărind mai direct realiza
rea obiectivelor 
du-și eficiența.

Prof. Andrei 
adjunct ai școlii, 
cu multă satisfacție faptul că e- 
lcvii sportivi din Timișoara sînt 
beneficiarii unor terenuri de bas
chet și tenis, ai unor bazine de 
înot (in vacanța de vară, paralel

prin grija 
muuici- 

Inspecto- 
sprijinul

și al 
cu

această unitate 
elevilor din o- 

poate să-și des-

propuse, sporin-

Blayer, director- 
ne mărturisea

• « •

?U instruirea unor reprezentanți 
ai școlii, alți aproape 1 000 copii 
au învățat să plutească). Elevii 
acestei școli au. de asemenea, o 
largă accesibilitate Ia terenurile de 
rugby și la sectoarele de atletism 
puse la dispoziție de C..Î.E.F.S.. 
folosesc în principal sala de gim
nastică și scrimă din cartierul 
Circumvoluținnii. Pentru cei ce 
s-au specializat în sporturile nau
tice, Bega le oferă, în continuare, 
condiții excelente de

Amintind toate acestea, s 
vine să facem o precizare : 
area de condiții optime de 
pentru „atelierele" celor 13 secții 
pe ramură de sport, cile cuprinde 
școala timișoreană, obligă la mai 
mult pe planul performanței. Nu 
vrem să intrăm în amănunte la
minăm pentru un viitor apropiat 
o analiză la obiect a activității 
acestei școli), dar sublinierea se 
impune. A sosit timpul ca Școala 
sportivă din Timișoara să devină 
— la nivelul TUTUROR secții
lor — un laborator al performan
tei !

pregătire, 
se cu- 

cre- 
lucru

? i

SCUTIRILE MEDICALE
0 PROBLEMĂ PE CALE DE REZOLVARE?...
Una din problemele acute ale 

școlii a fost pînă deunăzi aceea a 
scutirilor medicale de la orele de 
educație fizică. Intr-adevăr, o pro
blemă, atîta timp cît în multe ca
zuri. în școli de toate gradele, în- 
cepînd cu cele de învățămînt ge
neral. numărul elevilor scutiți me
dical era de ordinul zecilor. Copiii 
și tinerii nici măcar nu asistau la 
lecțiile de sport ale colegilor lor. 
Unii, din motive întemeiate, avînd 
diverse malformații. Alții, cei 
mai mulți din păcate, pentru care 
unii părinți prea puțin orientați 
găsiseră „soluții legale". Ei obținu
seră adeverințe de 
tea unor unități 
unor medici, care, 
nici nu știau cum 
cauză... Copii sănătoși, dar care — 
pentru a nu-șl „strica" media ge
nerală — recurgeau la asemenea 
„stratageme" neprincipiale.

Ministerul Educației și învățM- 
mlntului prin instrucțiunile publi
cate in luna noiembrie a anului

scutire din par- 
medicale sau a 
cel mai adesea, 
arată copiii în

trecut, reglementează situația scu- 
tiților medical. Ei vor lua parte, de 
la caz la caz, la lecții speciale de 
edueație fizică, cfectuind exerciții 
sau grupe de exerciții mai ușoare, 
sau vor desfășura o serie de alte 
activități de mișcare, în raport di
rect cu avizul medicului.

în întîmpinarea și acum în ma
terializarea instrucțiunilor M.E.I.în 
multe școli și licee acțiunea a și 
început. Un experiment se reali
zează, de pildă, la liceul „Gheor- 
ghe Șincai" din București de că
tre colectivul catedrei de educație 
fizică, condus de apreciatul profe
sor Victor Tibacu. Beneficiind și de 
condiții foarte bune (mai multe 
săli de sport), profesorii de specia
litate de aici au putut realiza o 
asemenea planificare a muncii îneît 
elevii scutiți medical să poată dis
pune și ei de un spațiu de lucru, 
efectuînd exercițiile recomandate 
de medici. Un experiment asemă
nător există si în alte unități de 
Invățătnînt, la liceul „Decebal" din

Deva, Ia liceul „Petru Rareș“ din 
Piatra Neamț, la cîteva școli gene
rale din orașele Giurgiu. Constanta 
și Timișoara.

Rezultatele de pînă acum sînt 
apreciate ca satisfăcătoare. Copiii 
scutiți medical se adaptează ușor 
programelor întocmite de catedrele 
de. educație fizică, unii dintre ei, 
prinzînd gustul pentru sport, soli
cită să fie cît mai mult în perime
trul activităților competiținnaie ale 
școlii respective, deocamdată în ca
litate de oficiali sau arbitri. Un fel 
de colaboratori direct! ai profesori
lor de educație fizică.

Așadar, o problemă acută, pînă 
mai ieri, este pe cale de rezolvare. 
Evident și 
sorilor de 
concursul 
factori din 
recțîunea și profesorii-diriginți...

prin priceperea profe- 
specialitate, dar si cu 
nemijlocit al celorlalți 
școală, tncepînd cu di-

Rubrică redactată de
Tiberiu 5TAMA
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101ULUI REP8EZENTAT IV
Lotul reprezentativ, !n noua lui 

componență, va fi reunit — după 
cum am mai anunțat — azi la 
București. „Tricolorii11, însoțiți de 
antrenorii Valentin Stănescu și Ro
bert Cosmoc, se vor deplasa, cu au
tocarul în cursul după-amiezei de 
azi la complexul sportiv de la Sna- 
gov, unde se vor antrena zilnic 
pînă miercuri 23 ianuarie, cind vor 
pleca în turneul din Turcia. Mîine 
dimineață, cei 17 jucători vor fi 
supuși unui riguros control medi
cal la centrul de 
„23 August** din

Nu a fost încă 
a doua formație 
ca lotului nostru la Istanbul, ea 
urmînd a fi stabilită între Beșiktaș 
ți Vela.

medicină sportivă 
Capitală, 
desemnată cea de 
care va da repli-

ECHIPA ZAIRULUI
LA BUCUREȘTI?

Ieri, forul de specialitate a pri
mit din partea federației de fotbal 
clin Zair propunerea ca echipa sa 
reprezentativă să evolueze la Bucu
rești în perioada 15 mai — 10 iunie. 
Dvgă cum se știe, selecționata 
este calificată în’ turneul final 
C.M. Urmează ca forul nostru 
dea răspunsul zilele acestea.

Zair 
al 
să

CE ZICEA SCARLETT O' HARA,
PE ARIPILE VÎNTULUI..,

MUTATH IN INTERESUL OPTIMIZĂRII INSTRUIRII
In mod obișnuit, atunci cînd dis

cutăm despre pregătire și folosim 
o anumită terminologie de speciali
tate, cum ar fi de exemplu : volum, 
intensitate a efortului, conținutul 
instruirii, dozarea și curba solici
tărilor, avem în vedere. îndeosebi, 
ceea ce este cuprins în limitele unei 
lecții sau ale unui 
nai de antrenament, 
îndeamnă gindul de 
fel de noțiuni, 
etape 
timp 
bind,
— în 
oadei 
poate 
mită

Și nu vrem să spunem că antre
norii noștri nu cunosc un aseme
nea lucru. Dimpotrivă I Există su
ficiente temeiuri să afirmăm că la 
nivelul formațiilor divizionare
— și în special al celor din primul 
eșalon — preocupările vizînd di
mensionarea pregătirii de durată, 
în raport Cu obiectivele competiți- 
onale majore de realizat, sînt deo
sebit de active, remarcabile chiar. 
In practică însă, ținînd seama de 
experiența anilor precedenți, rezul
tatele nu sînt pe măsura așteptărilor. 
Pentru că, mai mult ca sigur, pe 
undeva se strecoară și unele erori- 
mai mari sau mai miei, aparent 
puțin semnificative, dar în fond, 
destul de importante în economia

ciclu săptămî- 
Mai puțin ne 
a asocia, ast- 
sarcinile 
perioade

unei 
de

cu
sau ale unei 

mai mari. Deși. Ia drept vor- 
numai în cadrul acestora 
cazul de față, în cadrul peri- 
acumulărilor de iarnă — se 
aprecia cu adevărat o anu 

finalitate a muncii.

de ansamblu a instruirii colective. 
Unde anume se găsește și cum ? 
Situațiile diferă, evident, de la e- 
chipă la echipă. De aceea nici nu 
încercăm o generalizare pe această 
temă, ci ne vom referi la două ca
zuri concrete în care antrenorii 
înșiși vin cu argumente obiective 
în întîmpinarea adevărului.

Așa de pildă, prof. Ion Voica, 
spunea recent, că în această iarnă 
structura pregătirii formației stu
denților bucureșteni a suferit une
le modificări, impuse de observa 
(iile făcute pe marginea comportă
rilor anterioare ale jucătorilor. A- 
ceasta înseamnă, in fapt, o mai 
lentă integrare în regimul de acti 
vitate specifică sezonului (cu re 
nunțare, în etapa premontană, la 
antrenamentele duble zilnice) și o 
mai judicioasă repartizare a soli
citărilor, pe parcursul întregii pe
rioade, pentru a permite realiza
rea principalului vîrf de efort, cit 
mai aproape de reluarea activită
ții oficiale. „în acest fel, spunea 
Ion Voica, vom putea plasa și vîr- 
ful formei sportive competiționale 
mai către mijlocul returului, avind 
posibilitatea reală de evitare a că
derilor, așa-zise inexplicabile, din 
timpul campionatului și, deci, șanse 
mai mari pentru o evoluție mai 
constantă și mai bună".

Cel de-al doilea caz al temei in 
discuție, ni-1 prezintă Mircea Dri
dea, antrenorul formației petroliș-

IORGULESCU:
un debut la 27 de ani I
...Multe debuturi în ultimul se

zon ! Printre ele și unul cu totul 
deosebit. In vara anului trecut în 
poarta U.T.A.-ei debuta un jucă
tor care împlinise 27 de ani, Silviu , 
Iorgulescu. Vîrstă n-a fost, însă, un ' 
handicap. Pentru că, ajutat și de 
șansă (Vidac, titularul, suferea cu 
piciorul drept) loryulescu n-a lip
sit o secundă din partidele turu
lui. Și notele primite în revista 
„Fotbal" l-au clasat 
în ordinea mediilor 
dean. Mulți vorbesc 
gulescu, dar foarte 
nosc.

... S-a născut la Bușteni și pînă 
Ia cinci ani a crezut, ca orice copil 
de la munte, că va ajunge schior 
sau bober. Transmisiile radio au 
născut însă în micuțul schior un 
idol din alt univers : Voinescu. 

Așa a început fotbalul, bătînd min
gea de dimineață pînă seara pe 
dealul Zamora („Numai portar am 
jucat, altceva nu-mi plăcea!"). La 
zece ani se mută cu familia în Ca
pitală, tot „Voinescu" vrea să ajun
gă și mama sa nu scapă pînă nu-1 
duce la Dinamo, la echipa de copii 
antrenată de Ștefan Stănculescu. 
(„Am fost coleg. In prima echipă 
adevărată, cu Mustățea"). Lucrează 
și cu regretatul Baratki, ajunge 
titularul juniorilor („Cu Lucescu, 
Dumitrache, Strîmbeanu, Velea și 
Velicu în formație!“) și în *66 
chiar rezervă Ia prima echipă a lui 
Dinamo. („N-am jucat un minut in 
Divizia A. n-am avut, atunci, șan
sa asta, dar ca rezervă a lui Datcu 
am învățat enorm de la titular. Șt 
din tainele porții, și din cele ale 
vieții, Datcu era un coechipier ad
mirabil !"). Și, asa, pleacă la Ga
lați. Cinci ani de eterne speranțe 
la Sideru-gistul și Fotbal clu’o, dar 
nici o echipă de pe malul Dunării 
nu reușește marea promovare. Și 
revine la București, la Metalul. 
(„Voiam să joc în Divizia A, era 
marrle meu vis, așa că m-am dus

pe primul loc 
lotului ară- 

astăzi de Ior- 
puținl îl cu-

prin
lor

vrut,

tilor ploieșteni: „De regulă, în pe
rioada de iarnă, care cuprinde 8 
săntămîni de instruire, s-a lucrat 
foarte tare la început, curba efor
tului înregistrînd o amplitudine ma
ximă, în etapa acumulărilor ne
specifice și. apoi, oscilații de inten
sitate variabilă, care se reflectau 
mai tîrziu Și în forma competițio- 
nalâ. Anu! acesta am recurs Ia o 
mutație a maximei solicitărilor că
tre mijlocul perioadei pregătitoare, 
încercînd a dobîndi prospețimea 
psiho-fizică a jucătorilor în preaj
ma reluării campionatului. în ce 
privește pregătirea propriu-zisă, 
ne-am propus utilizarea unor mij
loace de instruire mai strins legate 
de conținutul jocului, chiar în eta
pa acumulărilor nespecifice, cum 
ar fi alergările repetate pe distan
țe medii, în locul tradiționalului 
cros sau exercițiile fizice cu balo
nul". „in fond completează Mircea 
Dridea, sîntem obligați să învă
țăm mereu din practică, iar în si
tuația noastră, a Petrolului, să în
cercăm ceva nou față de trecut, ca 
să ieșim din impasul actual**-

Iată. deci, numai 
exemplele (cărora li 
cel oferit în 
dr. C. Rădulescu — C.F.R. Cluj) 
care probează tendința, manifesta
tă în prezent, de modificare, în 
interesul unei cit mai bune in
struiri, a condițiilor de optimizare 
a acesteia. în mod deosebit atrage 
atenția ideea transferului vîrfului 
de efort, al pregătirii în ansamblu, 
și plasarea lui mai către mijlocul 
perioadei de iarnă.

Mihai IONESCU

Știu, știu foarte bine cum v-ar place să ne pe
trecem această dimineață geroasă — să ne încăl
zim strașnic la o șuetă pe marginea grupei a patra 
în care am căzut cum am căzut, cu arta noastră 
nemuritoare de a nimeri în cete mai afurisite com
plicații fotbalistice. Sintem imbatabili în acest dome
niu : cu ochiul liber se vede că grupa cea mai echi
librată (așa se mai zice la potrivirea asta bleste
mată între noroc și nenoroc) e aia a noastră, unde 
vom face echilibristică pe sîrmă între Spania și Sco
ția, ca să nu discutăm despre Danemarca asta cu 
care am avut atîtea plăceri, într-un trecut apropiat. 
Să ne fi căzut și nouă un Cipru, o Maltă — dar 
de ce să ne fi căzut ? Noi sîntem capi de serie, așa 
am rămas după '72, printre primii opt din Europa, 
n-are rost să ocolim adevărul — lumea așa ne soco
tește, printre cei mai buni, atunci 
s-o înghițim și să nu mai discu
tăm cum o fi și ce-om păți... Pe 
post de Cipru nu putem fi I Ple
căm ca favoriți .— să vedem cum 
ne vom întoarce. Tragerea la sorți 
poate fi deseori o tragere pe sfoa
ră. Dar să zicem și noi ca Scar
lett O’Hara, pe aripile vîntului :
„E un lucru nu prea plăcut, mai 
am timp și mîine să mă gindesc 
la el"...

E mai bine azi s-o lăudăm pe 
Steaua, Steaua de la baschet se 
înțelege — care a făcut o mică 
minune, la care eu unul nu mă 
așteptam, o spun deschis. Să re
cuperezi 11 puncte la Spartak Brno, cu Bobrovski, 
Brabenec și Pospișil în formație, mi se părea peste 
puteri, deși știam că la Brno, băieții lui Popescu ega
laseră în minutul 35. Dar iată ce înseamnă să te califici 
în retur — să mori sub panou, să te consumi pînă la ul
tima suflare și să rămîi fără putere, în minutul 40, 
pe umărul coechipierului tău, plîngînd de fericire. 
Merg pînă acolo și-l înțeleg pe Bădescu care-l con
funda pe Savu din teren cu Albu din tribună... — 
cam la fiecare început de an, fetele și băieții din 
baschet fac ce fac și mă silesc să strig — ca anul 
trecut — „hai să fim baschetbaliști !"... După aceea, 
după o performanță ă la Badalona sau Brno, nu 
moi stăm pe gînduri, intrăm în rînduri, și ajungem 
iar la vorbele grave ale lui Scarlett O'Hara, pe ace
leași aripi ale vîntului...

Dar e bine și așa — mai bine să fii azi Vasile 
Popescu decît Ralston, antrenorul Statelor Unite tenis- 
mane. Ce gălușcă la Bogota... Ca să vedeți cum e

și cu cei mai mari dintre mari. Columbia — S.U.A. 
4—1 la tenis, e un fel de Polonia — Anglia la fot
bal. S-o rumegăm și pe asta — și să extragem 
de aici caloriile necesare unei bune învățături de 
minte. Căci fără calorii — geaba inteligență, geaba 
glorie, geaba trageri la sorți fericite.

Ar mai fi hocheiul, două zile, tot cu Dinamo, tot 
cu Steaua, mai departe de ele zarea e închisă și ce
țoasă. Să ascund că m-a luat cu frig privind „evo
luția celor două formații" — cum se zice cult ? M-o 
luat cu frig, dar ce contează ? An de an voi sus
ține că nu există sport mai frumos la televizor decît 
hocheiul pe gheață...

Și acum — la șah, copii și frați. La șah — fiindcă 
acolo e cald, acolo e foc, foc mare, „unde nici 
Florin Gheorghiu (vezi „Scînteia tineretului" de 

miercuri) nu poate da în vreun 
meci din cele 4 un favorit cert, 
în asemenea situații, e bine să fii 
Fischer. Să aștepți liniștit și să vezi 
care-i ăla... Eu zic că va fi. în 
cele din urmă, un Karpov — 
Spasski, deși nimic nu-mi poate 
tămădui rana provocată de neca- 
lificarea lui Tal.

Dar dacă iar ajungem să discu
tăm despre calificări — înnebu
nesc și mă trezesc strigînd : Ba
yern — Ț.S.K.A. Sofia I Ăla meci, 
ăla noroc, ca după Ajax, să dai 
de Bayern... Ferice de amicii de 
peste Dunăre, că au cu ce și de 
ce să-i pască asemenea năzdră
vane ghinioane.

CORESPONDENȚĂ :
Mihail Teodorcscu — str. Dumitru Petrescu 51 — 

București: Din calaa și inteligenta d-voastră pledoarie 
pentru condiția umană a arbitrului de fotbal Îmi 
permit să citez aceste rînduri care nici ele — după 
părerea mea — nu definesc întru totul dramatica 
existență a acestor oameni care n-au voie să gre
șească: „De multe ori, arbitrii, cu funcții de răs
pundere în ministere, doctori etc. lucrează In ten
siune pînă în ultimul moment al zilei de sîmbătă, 
ca apoj să plece seara cu vagon de dormit la Cluj, 
Timișoara, Iași, să conducă duminică jocul și du
minică seara să plece înapoi Jind „bună dimineața" 
luni la serviciu direct de la joc. Propun ca acești 
voluntari să fie eventual scutiți cîtcva ore sîmbăta 
și lunea, înainte și după joc, așa cum de altfel și 
jucătorii se odihnesc Înainte și după meei“...

Magdalena Vasilescu — Galați și R. Brașovcanu 
— București: Vă mulțumesc pentru neașteptatele feli
citări de Anul Nov și vă întorc aceleași urări de 
sănătate și bună dispoziție.

BELPHEGOR

două dintre 
se alătură și 

anii precedenți de

...Deși are numai 1,75 m 
înălțime, portarul 
gulescu reușește 
detenta sa bună să 
tige duelul aerian 

rapidistul Neagu

Foto : S. BAKCSY

la Petrolul dar nu 
mi-au spus că eram prea mic de 
statură, fusesem și mai mic..."). 
Așa că, din ’71, împarte poarta me- 
talurgiștilor cu Petre Iosif. Dar
sînt doi ani buni pentru echipa din 
Pantellmon, iar anul trecut, după 
ce bucureștenii au eliminat U.T.A. 
din Cupa României, la Drobeta Tr. 
Severin, conducerea formației tex- 
tiliste a venit la el și i-a propus să 
meargă la Arad. („Aveam 21 de 
ani, jucasem numai în „B“, trebuia 
să risc! $tiam că Vidac apărase 
foarte bine, dar trebuia să risc.’"). 
Așa a ajuns din nou.rezervă într-o 
echipă de Divizia A.

...Acum cîteva zile, la Predeal, 
unde se pregătește U.T.A. îi solici
tasem lui Iorgulescu un scurt in
terviu. Se intimidase ca un licean. 
(„E primul interviu din viața 
mea!...“). Dar a vorbit cu franche
țe și multă maturitate, cu o jude
cată lucidă, despre lunga sa aștep
tare : „Știți, că după meciul de la 
Ploiești, din etapa a șasea, cînd 
am pierdut cu 4—1, voiam să mă 
las de fotbal! Credeam că echipa 
nu mă vrea ! M-a liniștit, însă, Li-

vtu Coman și el fost portar. Mi-a 
spu$: „Eu am luai odată 7 go
luri la București! Ce, ești primul ? 
La treabă!" Șt antrenorul Tomti Jur- 
că a avut in continuare încredere 
în mine. Asta e o mare șansă!“. 
Silviu Iorgulescu, cel mai vîrstnic 
dintre debutanții ultimului sezon, a 
vorbit mai ales despre viitor. Are 
gînduri sincere („Dintre mine și 
Vidac trebuie să apere cel mai în for
mă"), unele chiar foarte mari („Tare 
aș vrea să cîștigăm Cupa; cu Me
talul am fost de două ori pînă în 
semifinale!“), dar cel mai mare 
ideal al lui este să apere 3—4 ani 
în Divizia A. Cînd l-am întrebat 
dacă nu-i cumva în vîrstă pentru 
un asemenea vis, a răspuns sigur : 
„Mihai lonescu a debutat în Divizia 
A tot la 27 de ani I Iar munca sus
ținută și serioasă te ține tînăr!....“ 

...Toma Jurcâ si secundul său, 
Liviu Coman, spuseseră mai înain
te : „Așa cum a apărat Iorgulescu 
în turul acesta am avea curaj să-l 
propunem la lotul național! Mai 
e o singură rezervă : returulI"

Mircea M. 1ONESCU

ii

De vorbă cu antrenorul Guță Tănase
Fostul internațional, Guță Tănase 

a fost numit, așadar, antrenor prin
cipal la F.C. Galați. Deoarece și iu 
turul campionatului el a funcționat 
ca „secund" al acestei formații, l-am 
abordat pentru a ne împărtăși cîteva 
considerații privind evoluția echipei in 
prima parte a campionatului,

— Ce concluzii s-au desprins în 
urma ședinței de analiză ce a avut 
loc, recent, la F.C. Galați ?

— Cum era și firesc, discuțiile s-au 
axat mai mult pe marginea compor
tării nesatisfăcătoare din tur, unde, 
cu cele 19 puncte, ocupam locul 5, 
la 6 puncte de Gloria Buzău. Discu
țiile au purtat amprenta unui-pro
nunțat spirit critic și autocritic. Au 
fost reliefate, ca principale cauze ale 
acestei comportări : a) plecarea unor 
Jucători de o bună valoare, b) viața 
dezordonată pe care au dus-o unii 
dintre jucători, t) suita de acciden
tări (Hagîoglu, Ionică, Moroiiai, I. 
Nicu), d) lipsa de dăruire și atașa
ment a majorității fotbaliștilor. Abia

Duminică,

STEAUA
la Brașov

DINAMO
(priir telefon). Echi- 
din localitate și cele

AGENDA DIVIZIONARELOR B
PREGĂTIRILE ECHIPEI

Comportarea echipei Dunărea 
Giurgiu în prima parte a campio
natului a fost analizată în cadrul 
unei ședințe a Biroului asociației, 
care a precedat reluarea antrena
mentelor. S-a hotărît înlocuirea 
antrenorului Costică Marinescu, 
precum și a președintelui secției de 
fotbal, considerați ca principali vi- 
novați ai insucceselor din sezonul 
trecut. Pînă la numirea unui nou 
antrenor, pregătirile formației giur- 
giuvene sînt conduse de Nicolae 
Nemțescu.

DUNAREA GIURGIU

In returul campionatului, Dună
rea contează pe următorul lot de 
jucători : Tudorache, Dobre, Rădoi, 
Tudor, Colaru, Cojocaru I, Rety, 
Spoială, Grădinaru, Buduru, Iorgu
lescu, Ciocan, Cojocaru II, Enache, 
Cristache, Căleală, Văcărnș, Lungu 
și Nicolae.

In ultimele zile ale lunii, echipa 
va pleca într-o stațiune balneo
climaterică de pe Valea Oltului 
pentru o perioadă de pregătire 
centralizată, de două săptămîni.

Tr. BARBĂLATĂ, coresp.

ANALIZĂ EXIGENTĂ Șl REORGANIZĂRI LA C.S. TÎRGOVIȘTE

Și-a reluat activitatea echipa 
Clubului sportiv Tîrgoviște. In pri
mele zile ale anului, a avut loc 
vizita medicală, sub exigentul con
trol al dr. Gh. Untea. (Aici s-au 
semnalat și unele nemulțumiri, de
oarece unii dintre jucători au ab
sentat. De ce ? Probabil își... con
tinuau vacanța ! ?).

Antrenorul E. Popescu, a reluat 
pregătirile cu elevii săi în aer liber, 
și vor fi continuate într-o stațiune 
montană.

Dacă jucătorii se vor face vino- 
vați de abateri, pe stadion sau în 
afara lui, s-a decis luarea unor 
sancțiuni exemplare. Credem că nu

vor fi numai vorbe, pentru că la 
analiza din 7 ianuarie, secția de 
fotbal s-a reorganizat în întregime. 
Președintele este acum un mare 
iubitor și sprijinitor al sportului cu 
balonul rotund, ing. C. Tzitzeclis, 
iar vicepreședinte Fl. Radulescu. 
Noua conducere, factor de mare 
importanță în îmbunătățirea com
portării echipei, este hotărită să 
dea un suflu nou activității fotba
listice din Tîrgoviște.

In ceea ce privește lotul, acesta 
a rămas cel din turul campiona
tului.

M. AVANU, coresp. județean

C.F.R. PAȘCANI DOREȘTE REABILITAREA
în prirna parte a campionatului, 

după cum se știe, formația ferovia
rilor din Pașcani nu a avut o com
portare prea bună. A pierdut punc
te pe teren propriu, ca urmare a 
jocurilor slabe, și, în final, s-a vă
zut clasată pe un loc necorespun- 
zător (13) în pofida valorii lotului 
său.

Odată cu reluarea pregătirilor 
(de la 14 ianuarie), conduse de an
trenorul Marin Alexandru, jucăto
rii sînt animați de dorința de a se 
pregăti conștiincios și de a presta 
jocuri de bună calitate în retur, 
pentru a se reabilita în fața su
porterilor lor. Antrenamentele, a-

I „CUPA TINERETULUI"

BRAȘOV, 17
pele divizionare .___ .. .
aflate in pregătire aici sau pe Valea 
Prahovei se află în pragul primelor 
meciuri de verificare. Inaugurarea o 
fac formațiile Steaua și Metrom Bra
șov, care vor susține, public, prima 
confruntare de verificare.

Jocul este programat pentru mîine 
pe stadionul Metrom, cu începere de 
la ora 14,30.

Steaua va susține și a! doilea joc 
de verificare, duminică, de data a- 
ceasta avind ca partener echipa Di
namo. Partida va avea loc pe stadio
nul Municipal, de la ora 11.

C. GRUIA — coresp. județean

după luarea unor măsuri disciplina
re (scoaterea din lot a Iul Costca, 
lonescu. Simian, Nicoară) și venirea 
lui Dan Coe, echipa a reușit să se 
pună pe picioare, evoluând in ulti
mele cinci etape mai aproape de va
loarea ei.

— Cum vedeți returul ?
— Trebuie mai întîi să spun că a- 

vem asigurate condiții foarte bune 
de pregătire, mai ales că acum sta
dionul Dunărea a trecut in patrimo
niul nostru. Avem io prezent un lot 
de jucători dornici să facă treabă și 
în care figurează nu mai puțin de 12 
gălățeni. Așteptăm cu încredere retu
rul campionatului cind vom face to
tul pentru ca I’.C. Galați să remon
teze terenul pierdut. "Dacă Delta Tul- 
cea și Metalul Plopeni aspiră la titlu, 
de ce n-am nădăjdui și noi ?

— Cum v-ați planificat perioada 
pregătitoare ?

— Am întocmit un riguros program 
de pregătire eșalonat pe trei etape : 
pînă la 4 februarie antrenamentele 
se vor desfășura la Galați și pădurea 
Gîrboavele ; între 5—15 februarie vom 
întreprinde un turneu in R.P. Bul
garia, după care ne vom continua pre
gătirile la Galați. Pînă la începerea 
returului vom susține meciuri da ve- 
lificare cu Sportul studențesc, Dina
mo București, F. C. Argeș, Unirea 
Focșani, precum și cu echipele divi
zionare din localitate.

T. SIRIOTOL — coresp. județean

PRIMUL MECI AL ANULUI
meci amical al anului s-a 
la Bușteni, între divi- 

B din localitate, Carai- 
U.R.A. Tecuci (Divizia C).

Primul 
disputat 
zionara 
mânui, și 
Gazdele s-au impus într-o manieră
categorică, ilustrată elocvent de 
proporțiile scorului : 11—0 (5—0).

V. ZBARCEA, coresp.

Nu-i un simplu „suvenir’' de la Herculane. E un moment dintr-o plimbare de relaxare a Minerului Anina. 
Lotul, „in corpora", în centrul stațiunii de pe valea Cernei Foto : Dragoș NEAGU

fără și în sală, se vor desfășura 
numai la Pașcani.

în linii mari, lotul este același, 
foștilor jucători alăturîndu-li-se ju

niorii Luțescu, Epure și Grccu, pre
cum și D. Alexandru, atacant, ve
nit de la Vagonul Ploiești.

C. ENEA, coresp.

MINERUL ANINA - ASPIRAȚII Șl DOLEANȚE...
Sub conducerea antrenorului 

Gheorghe Codreanu (fost jucător al 
Politehnicii Timișoara), secundat de 
instructorii P. Truțan și I. Georges
cu, Minerul Anina își desfășoară — 
pînă la 28 ianuarie — .pregătirile 
la Băile Herculane. Echipă de 
mijlocul clasamentului, dar dornică 
să apară și în zonele mai înalte 
ale luptei din seria secundă a Di
viziei B. formația din Anina ar 
avea însă mai multă nevoie și de 
sprijinul forurilor locale dar și de 
al celor din Reșița, care s-au inte
resat foarte rar și fără efect de 
grijile ei, de lipsurile ei, de per
spectivele ei. E și o invitație, a- 
ceasta, pe care o facem pentru o

echipă care a reușit să dea uneori 
satisfacții inimoșilor ei suporteri 
din Anina.

Acum, cîteva scurte informații 
despre antrenamentele Minerului. 
La Băile Herculane, componenții 
lotului lucrează cu mult sîrg și in
tensitate. I-am întîlnit, într-un cros 
care se desfășura într-o puternică 
notă de rivalitate, cu o sosire ca de 
mare concurs, pe următorii jucă
tori : Boniș, Tuță (portari), Mihăi- 
lescu, Tudor, Tuculfa, I. Alexandru. 
Copăceanu I, Sturza II (fundași), 
Niță, Toderaș, Sas, Komlstek, To- 
tniță (mijlocași), Zimmer, Mathe, 
Macai, Damian (atacanți). Unul

dintre cei mai vechi jucători al 
echipei, inginerul Tudor, ca și alt 
veteran al ei, Copăceanu I, ne spu
neau că doresc un loc mai meri
tuos în campionat, dar că vor să 
realizeze saltul prin creșterea cali
tății fotbalului. Vom nota, la celă
lalt pol a viratelor, al anilor, pe 
juniorii ridicați din propria grădi
nă, Torni ță și Damian, care așteap
tă cu emoție, dar și cu încredere, 
proba deplinei realizări sub tricou
rile primei formații.

Pînă la Intrarea sub „ordinele 
starterului", Minerul va face mai 
multe repetiții, în compania unor 
formații de A, B sau C. Noi o do
rim realizînd rezultate frumoase și 
comportări aplaudate și pe stadioa
nele unde va evolua în deplasare ; 
asta, fără să încercăm să micșo
răm cu ceva din proporțiile reuși
tei din turul campionatului, nici un 
punct pierdut pe teren propriu. 
(EL I.).
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Gaftoi șl Ion Diaconu (ambii din 
cl. Vil-a B). Disputele de șah au 
atras la start 187 de elevi și eleve. 
Pe primele locuri s-au clasat: 
Florin Pirușca (Vl-a), Anghel 
Manole (VIII-a), Grigore Constan
tin (VIII-a) la băieți și Mariana 
Nicolae (VIII-a), Andreia Nisto- 
rică și Constanța Zaharia (ambele 
din cl. V) Ia fete.

ÎNTRECERI FINALE
LA „COMERȚUL" TG. SECUIESC

Asociația sportivă „Comerțul’’ 
Tg. Secuiesc a organizat întrece
rile finale la tenis de masă, la 
care au participat 51 de sportivi, 
care și-au disputat dreptul de a 
fi prezenți la etapa pe oraș. După 
meciuri interesante, în fața unui 
numeros public, au fost premiați 
cîștigătorii pe asociație. 1. Gyula 
Vancsa, 2. Zoltan Torok, 3. Men- 
yhart Pali. Concursurile în ca
drul acestei asociații fruntașe sînt 
în plină desfășurare și la celelalte 
ramuri sportive prevăzute în 
„Cupa tineretului".

Gh. BRIOTA

CONCURS DE PATINAJ VITEZA 
IN CIȘMIGIU

După o pauză de mal mulțj ani, 
duminică dimineața se reiau în 
Capitală atractivele concursuri de 
patinaj viteză pe gheață „Cismi- 
giului". Evenimentul îl datorăm 
„Cupei tineretului". Consiliul mu
nicipal pentru educație fizică și 
sport în colaborare cu consiliile 
municipale ale Uniunii Tineretu
lui Comunist și Organizației pio
nierilor au programat aici, aler
gări pe patine, pentru elevii Ca
pitalei.

Vom asista la un veritabil fes
tival al patinajului viteză, un fes
tival cu sute de participant. în 
continuarea alergărilor contînd 
pentru „Cupa tineretului" va avea 
loc și un concurs popular deschis 
amatorilor de patinaj încadrați în 
categoria de vîrstă 15—19 ani. Se 
vor alerga serii și finale rezervate 
reprezentanților sectoarelor, iar 
primii trei clasați vor continua 
disputele pentru desemnarea celor 
mai buni viteziști -pe municipiu.

Primul start în „Cupa tineretu
lui", a fost stabilit pentru ora 10 
dimineața.

LOTO-PRONOSPORT
® Tragerea Loto de astăzi va fi I televizată direct din Studioul de Te

leviziune cu începere-de la ora 19.10.
• Incepînd cu tragerea Loto din 

111 ianuarie ac. omologarea premiilor 
la tragerile obișnuite Loto se va efec
tua in ziua de joi, in loc de miercuri. I® Programul concursului Pronosport 
de duminică 29 ianuarie a.c. cuprinde 
13 meciuri atractive clin campiona
tul italian diviziile A și B. înainte 

Ide a vă fixa pronosticurile dv. șl a 
vă completa buletinele, vă recoman
dăm să consultați „Programul Loto- 

IPronosport*’ de marți 15 ianuarie, ca
re cuprinde amănunte asupra echipe- 

Ilor incluse in programul de con
curs.

TREMIILE TRAGERII LOTO 
IDIN 11 IANUARIE 1971

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 2,45 
variante a 100.000 lei ; a 2-a : 4,05 

Ia 16.600 lei ; a 3-a : 20.95 a 3.209 
lei : a 4-a : 25,55 a 2.631 Iei ; a 5-a: 
196 a 343 lei : a 6-a : 432,45 a 155 

Ilei. REPORT CATEGORIA 1: 41.3.43 
lei.

EXTRAGEREA a II-a: Cat. A:
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4 variante 10% a 19.318 lei ; B : 
1,85 a 25.062 lei : C: 12,85 a 3.608 
lei ; D : 22,95 a 2.020 lei ; E: 71,65 
a 647 lei ; F : 126,15 a 368 lei; X : 
2577,45 a 100 Iei.

Premiile de 100.000 lei, de la ca
tegoria 1. au revenit particioantilor 
DEZSI ELEONORA din Tg. Mu
reș și MARINESCU ANDREI din 
Ploiești.

Rubrică redactată dc 
LOTO-PRONOSPORT

TIRGUL DE IARNĂ
vă pune la dispoziție :
® paltoane, demiuri, scurte, jachete, compleurî cu pantaloni, rochii, 

taioare etc.
• costume bărbătești, pentru toate wirstele.
® impermeabile, canadiene, bluze de vini etc. — matîasate și rtemallo- 

sate, pantaloni din țesătură suprcelastică.
® tricotaje cu textură groasa, ciorapi și șosete p.n.a. etc.
® cizme și ghete cu fețe p.v.c., cizme cu fețe din piele sintetică și piele 

sintetică^ combinată cu piele naturală — pentru femei ; mănuși din 
piele căptușite cu tricot

0 stofe pentru pa.ton și stofe groase fantezi (pentru îmbrăcăminte de 
iarnă).
...și multe alte articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, toate cu re

duceri de prețuri pină la 30“/e in cadrul HRGULUI DE IARNA I TIRGV 
DE IARNA - UN BUN PRILEJ DE ECONOMII IN FAVOAREA BUGE 
TULUI FAMILIEI OV. I



INTILNIRI PENTRULa Budapesta, in C. C. E. de baschet (f)

M.T.K. - Politehnica București 67-69
BUDAPESTA, 17 (prin telefon, 

de la redacția ziarului NEPSPORT).
Returul meciului Politehnica 

București — M.T.K., din cadrul 
sferturilor de finală ale C.C.E. la 
baschet feminin, a fost cîștigat de 
formația română cu scorul de 
69—67 (32—35). Au înscris Ciocan

33, Savu 17, Szabados 15, Pruncu 3, 
Demetrescu 1 pentru Politehnica, 
respectiv Beloberk 19, Karasz 14, 
Nagy 8, Horvath 10, Borbely 2, 
Elekes 4, Kopfne 4, Makaine 6. Sco
rul general: 153—125 pentru bucu- 
reștence (în tur realizaseră 84—58).

La zi, in Cupa cupelor la baschet
în meciurile retur ale primei eta

pe a sferturilor de finală ale Cu
pei cupelor la baschet, au fost în
registrate următoarele rezultate :

MASCULIN
Grupa A : Steaua roșie Belgrad 

— Ț.S.K.A. Sofia 80—72 (44—32). 
în primul joc, Ț.S.K.A. cîștigase cu 
88—81. Deci, scor general : 161—160 
pentru Steaua roșie.

Clasament
110 161—160 
1 0 1 160—161

2
1

1. Steaua roșie
2. Ț.S.K.A.
Sacla Torino nu a jucat încă.
Grupa B: Steaua București — 

Brno 77—64 
joc, Spartak

Echipa I.E.F.S. București s-a ca
lificat în „sferturi" (în această gru
pă) în urma dublei victorii obți
nută asupra echipei Hapoel Tel 
Aviv (83—64 și 94—46) și va juca 
la 30 ianuarie la, București și la 6 
februarie la Budapesta cu Sparta- 
kus, la 20 februarie la Milano și 
la 27 februarie la București cu 
GEAS Sesto San Giovanni.

în grupa B, din care fac parte 
Spartak Leningrad, Zelesniciar Sa
rajevo și Kralovopolska Brno, nu 
s-a disputat nici un meci.

//
CUPA KORACI"

Toate echipele gazdă au termi
nat învingătoare în partidele retur 
ale primului tur din cadrul compe
tiției internaționale masculine de 
baschet „Cupa Koraci".

La Milano, formația locală Inno
centi a întrecut la limită 70—68 
(37—36) formația franceză Villeur- 
banne. Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost italianul Brumatti, 
care a înscris 23 de puncte. în 
primul joc, baschetbaliștii italieni 
cîștigaseră cu 64—59.

învinsă în 
103, echipa 
cîștigat cu 
susținută la 
na. Solman 
(23 puncte)
multe puncte 
iugoslavă.

în celelalte 
mația franceză 
cu 96—84 
trofeului, 
(în tur, 
107—77) 
a învins 
Mobilquattro Milano (în primul meci, 
scorul a fost de 80—68 in favoarea 
echipei italiene).

primul meci cu 112— 
Jugoplastika Split a 
97—73 partida retur 
Belgrad cu 
(25 puncte)
au înscris

pentru

A.E.K. Ate- 
și Tvrdici 
cele mai 
formația

două jocuri, for- 
Antibes a dispus 

(44—42) de deținătoarea 
echipa italiană Cantu 

italienii au cîștigat cu 
iar Juventud Badalona 
cu 85—58 (41—28) pe

Spartak Zbrojovka
(43—33). în primul
Zbrojovka cîștigase cu 96—85. Scor 
general : 162—160 pentru

Clasament
1. Steaua Buc. 1 1
2. Spartak Brno 1 0
Estudiantes Madrid 

încă.

Steaua.

ți 1
1 3 
nu

2—180 2
3—162 1
a jucat

(Urmare din pag. 1)

FEMININ
Grupa A : GEAS Sesto San Gio

vanni—Spartakus Budapesta 68—51 
(26—25). în tur, formația italiană 
cîștigase cu 59—53. Scor general: 
127—104.

Clasament
1. GEAS Sesto
2. Spartakus

1 1 0 127—104 2
1 0 1 104—127 1

Meciurile candidaților 
la titlul mondial

de șah
La Augusta (Georgia) a început 

meciul dintre marii maeștri ir.tftna- 
ționali Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) șl 
Henrîque Costa Meeking (Brazilia), 
contând pentru sferturile de finală alo 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah. Prima partidă în 
care, conform tragerii la sorți, Viktor 
Korcinoi a jucat 
întrerupt într-o 
marele maestru 
pion în plus.

Partida a doua a meciului dintre 
fostul campion mondial Boris Spas
ski (U.R.S.S.) și Robert Byrne 
(SU.A.), care se desfășoară la San 
Juan (Porto Rico), s-a întrerupt, la 
mutarea a 40-a.

noastră a fost însă risipită de Sun 
Mei-yin, faimoasă jucătoare în 
deceniul trecut, acum șefă adjunctă 
a delegației și profesoară de edu
cație fizică și sport. Cea care a 
participat la C.M. de la București 
(1953) și a jucat o semifinală me
morabilă cu Maria Alexandru (vic
toria revenind atunci româncei) la 
C.M. de la Praga (1963), ne-a spus : 
„Noi sîntem de părere că, în func
ție de calitățile specifice fiecărui 
sportiv, ambele prize pot fi folo
site cu maximum de eficaci
tate. Totul depinde de strădaniile 
depuse și de voința de luptă. Ac
tualii noștri campioni sînt Li Cen 
șin, Ia băieți și Huan Si-pin, la 
fete, primul utilizează priza toc. 
cea de a doua, priza europeană — 
clasică, amîndoi învingînd parteneri 
de mare valoare și cu stiluri dife
rite".

CUBA

cu piesele albe, s-a 
poziție complicată, 

sovietic avînd un

★
Ieri după amiază, în timp ce re

prezentativele României și R. P. 
Chineze susțineau o întâlnire ami
cală la Buzău, echipele Japoniei 
s-au antrenat două ore în sala Vic
toria. A fost prezent întregul lot, 
adică Miho Hamada, codetinătoare 
a titlului suprem la dublu fete (îm
preună cu Maria Alexandru), Shoko 
Takahashi, Ayumi Inamori, ca și 
colegii lor Shiego Ito, fostul cam
pion al lumii în 1969, Yujiro Ima- 
no, Katsuyuki Abe, Hiroyuki Abe,

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
Cea de-a treia probă feminină de 

slalom special, din cadrul actualei 
ediții a „Cupei Mondiale" la schi, 
s-a desfășurat în localitatea elve
țiană Les Diablerets și a fost cîști- 
gată de sportiva vest-germană 
Christa Zechmeister. învingătoarea 
a realizat în cele două manșe 
timpul de 82,54, fiind urmată de 
Fabienne Serrat (Franța) — 82,71 
și Roși Mittermaier (R.F. Germa
nia) — 83,06. Una din marile fa
vorite ale cursei, schioara austria
că Monika Kaserer, s-a clasat pe 
locul 10, cu 84.27.

★
Competiția internațională de să

niuțe „Cupa țărilor alpine", desfă
șurată pe pîrtia artificială de la 
Konigsee (Bavaria), a fost domina
tă la actuala ediție de sportivii din 
R.D. Germană, clasați pe primele 
două locuri. A cîștigat Wolfgam 
Friedler — 2:01,49, secundat de
Hans Rinn — 2:01,71.

în concursul feminin, pe primul 
Ioc s-a situat Margit Schumann 
(R.D. Germană) cu timpul 
2:51,26.

de

in
vi

★
La Oșlo a început întîlnifea 

ternațională amicală de patinaj 
teză dintre selecționatele .masculine
ale Norvegiei și U.R.S.S. După pri
ma zi d'e întreceri scorul este 
73—41 puncte în favoarea gazdelor.

în proba de 500 m (multiatlon) 
victoria a revenit . norvegianului 
Jan Egil Sțorholt cu timpul de 
39.85, secundat de compatriotul său 
Asie Johansten — 40,05. Concuren
tul sovietic Aleksandr Țîgankov 
s-a clasat pe locul patru cu 40,55.

SÎMBĂTĂ, LA ST. MORITZ

Iat-o pe Christa Zechmeister (R.F.G.) cîștigătoarea slalomului special, în 
concursul din Cupa mondială desfășurat miercuri în Elveția.

Telefoto : AP.-AGERPRES
Proba similară din cadrul con

cursului rezervat sprinterilor a fost 
cîștigată de Per Bjoerang care, cu 
performanța de 39,02, a stabilit un 
nou record al Norvegiei. L-au ur
mat compatriotul său Ole Christian 
Iverssen — 39,75 și Vladimir Șiku- 
lov (U.R.S.S.) — 40,30.

★
La Berlin s-au desfășurat recent 

campionatele de patinaj artistic 
ala R.D. Germane. Conform pro
nosticurilor, titlurile au revenit lui 
Jan Hoffman și Christinei Errath.

în proba masculină, Jan Hoffman 
a totalizat 185,93 puncte, fiind ur
mat de Michael Glaubitz — 170,15 
puncte și Berndt 
167,01 puncte.

Pe primele trei 
cursul feminin s-au

Wunderlich

Errath — 185,15 puncte, Anett
Poetsch — 173,53 puncte și Marion 
Weber — 173,20 puncte.

Proba de perechi a fost cîștigată 
decuplul Manuela Gross-Uwe Ka- 
gelmann cu 109,20 puncte.

★
Tradiționala competiție de schi- 

fond, pentru .,Cupa Dolomiților" a 
revenit la această ediție schiorului 
finlandez Pauli Siitonen. Campio
nul finlandez a acoperit cei 52 da 
km ai traseului în 2h 39:54,77. Pe 
locurile următoare s-au clasat spor
tivii austrieci, frații Kiaus ți Hans 
Farbmacher cu 2h 48:33,47 și, res
pectiv, 2h 49:35,06. întrecerile au 
fost urmărite de peste 20 000 de 
spectatori. La concurs au participat 
1 500 de schiori din 13 țări europene.

ST. MORITZ. 17 (prin teleîon). 
Miercuri, organ:zatorii Campionatelor 
mondiale de bob au avut emoții. în 
jurul orei 11, termometrele înregis
trau la soare plus 24 de grade. Că nu 
s-a topit gheața a fost o minune. De 
fapt, minunea constă în amplasamen
tul pîrtiei. Este înscrisă pe versantul 
nordic al munteiui unde soarele răzbate cu greu.

In total, la actuala ediție a mon
dialelor de bob sînt reprezentate 14 
națiuni cu 26 de echipaje. Japonia și 
Canada s-au înscris cu cîte un sin’ur 
echipaj, iar Elveția, R.F. Germania, 
Anglia. Italia, Australia, România 
Austria, ITanța, Crin ' 
nia, Suedia și S.U.A. 
echipaje.

La antrenamentele care au avut 
loc zilnic, cu două coboriri de fie
care echipaj (mai puțin miercuri, cind 
din cauza temperaturii ridicate orga
nizatorii au închis pîrtia după prima 
manșă), în general nu s-au obținut 
timpi de valoare ridicată. S-a mers 
prudent. Coboriri de studiu. Pilotii 
români și-au schimbat continuu „îrn- 
pingătorii". In prima zi Panțuru l-a 
avut partener pe Focșăneanu. Apoi i_a S-------. „— -----  .
fel 
sat 
cu
au 
de

Cehoslovacia, Spa-
douăcite
avut

încercat pe Huzum și Pascu. La 
a procedat și Panaiiesfu. S-a lăn
cii Pascu dar a făcut echipaj și 

Furdui. Astfel, toți boxerii români 
avut prilejul să coboare cel puțin 
două-trei ori.

Pină acum, la antrenamente, rele 
mai bune rezultate le-au obtinut bo
burile conduse de Dellecart (Austria) 
1:17.60, Heibl și Zirmnerer (R.F.G.) 
care au fost cronometrate cu 1:17,71 
și respectiv 1:17,78. Panțuru cu Pascu 
au realizat 1:18,63, iar Panaitescu cu 
Furdui 1:20,14.

Boberii români așteaptă încrezători 
primele coborâri oficiale de campio
nat. Acestea vor avea loc simbătă di
mineața începind de la ora 9. Vi
neri pista este închisă pentru even
tuale retușuri. Ultimele două manșe 
ale campionatului la bobul de două 
persoane vor avea loc duminică di
mineața.

locuri în con- 
situat Christine

a declarat Milan

DUPĂ FINALA

Rocco, antrenorul lui

SUPER-CUPEI"

La sosirea pe aeroportul Otopeni 
C. M. de la Sarajevo (aprilie 1973) 
întâmpinată cu flori de partenera 
prem, Maria Alexandru.

Satoru Amado și Michiaki Okada.
Foarte amabil, conducătorul e- 

chipelor nipone, Isao Hatori ne-a 
declarat următoarele: „Sîntem
foarte fericiți că am fost invitați în 
România, mai ales după ce, datorită 
bunei colaborări din timpul campio
natelor mondiale de anul trecut de

Nu-mi vine să cred că am putut pierde 
la un asemenea scor a•••

AMSTERDAM, 17 (Agerpres). — 
învinsă cu 1—0 de către A.C. Milan 
în primul joc al finalei „Super- 
Cupei Europei", cunoscuta formație 
olandeză Ajax Amsterdam' și-a luat 
o revanșă netă, cîștigînd cu catego
ricul și neașteptatul scor de 6—0 
(2—0) partida retur, jucată pe teren 
propriu, în prezența a peste 20 000 

'.de spectatori.
Meciul a început în nota de ac

centuată dominare a gazdelor, apă
rarea italiană rezistînd cu succes 
timp de 25 de minute repetatelor 
acțiuni ofensive ale liniei de atac 
olandeze. Dar odată cu înscrierea 
primului gol (Muldcr, în min. 26), 
sistemul defensiv al

clătinat și, după 9 minute, Keizer 
a marcat un nou gol pentru echi
pa sa.

în repriza a doua, oaspeții au 
fost complet depășiți de fotbaliștii 
de la Ajax, al căror joc a reamin
tit de perioada cînd această echipă 
era de neînvins, Celelalte patru 
goluri au fost realizate de Neeskens 
(min. 71), Rep (min. 81), Miihrcn 
(min. 84, din lovitură de la 11 m) 
și Haan (min. 89).

După meci, antrenorul echipei 
Ajax Amsterdam, Georg Knobel, a 
declarat: „Sînt satisfăcut de aceas
tă victorie clară. Sincer vorbind nu 
m-am așteptat ca formația mea să 
înscrie șase goluri unei echipe ita
liene". La rîndul său, Nereo Rocco,

antrenorul lui A.C. Milan, a spus î 
„Nici acum nu-mi vine să cred că 
am putut pierde Ia un asemenea 
scor. Fotbaliștii olandezi, din rîndul 
cărora țin să-i remarc în mod spe
cial pe Keizer, Miihren, Neeskens 
și Krol, an jucat în repriza secun
dă extraordinar".

Arbitrul 
Germană) 
formații:
stuy — Suurbier, Hulshoff, BIan« 
kenburg, Kroi — Haan, Neeskens, 
Miihren — Rep, Mulder, Keizer ; 
A.C. MILAN : Vecchi — Anquiilettl, 
Maldera — Schnellinger, Doici, Tu« 
rone — Sabadini, Benettl, Biasolo, 
Rivera, Chiarugi.

— revedere după succesul de la
— japoneza Miho Hamada a fost 
ei, codeținătoare a titlului su-

Fotografii : Paul ROMOȘAN
Ia Sarajevo, 
lexandru a 
Strînselor relații de prietenie dintre 
jucătorii japonezi 
adaugă azi încă o 
ticiparea noastră 
competiție de Ia 
va contribui, desigur, la o și mai 
bună apropiere între popoarele 
noastre".

Și în vreme ce oaspeții 
efectuau primele 
minei pe mesele , 
cate la 
a sosit 
banezi 
rez —
Lestra 
mentul 
Ortiz (15 ani), Nelson Navarro (20 
de ani), jucătorul nr. 1 din Cuba și 
Omar Alba Diaz (19 ani). Azi, va 
fi rîndul jucătorilor din Cuba să ia 
contact cu sala de concurs. Tot 
azi sînt așteptați noi oaspeți : pu
ternicele formații ale U.R.S.S. și doi 
jucători din Suedia: Ann Christi
ne Hellman și Tngemar Vikstrom. 
Restul colegilor lor ca -și reprezen
tanții Iugoslaviei, Cehoslovaciei. 
Ungariei, Bulgariei, R. D. Germane, 
Poloniei și Angliei și-au anunțat 
sosirea simbătă, unii cu trenul, alții 
cu avionul.

Paralel cu activitatea febrilă din 
sala de joc, sînt de subliniat și efor
turile conjugate care se depun de 
organizatori _ 
litate și C.J.E.F.S. 
reușita competiției, 
rașului Ploiești au 
două panouri și o 
grafii reprezentând 
mâni și străini, 
ploieștene desfășoară intense 
parative pentru ca întrecerile 
fie urmărite de un număr cît 
mare de spectatori. S-au pus 
vînzare biletele de intrare, iar pen
tru școlari se preconizează ca ac
cesul să fie gratuit.

cuplul Hamada — A- 
cucerit titlul suprem.

și români li se 
verigă prin par
ia importanta 

Ploiești, ceea ce

Rudi Glockner (R.D.' 
a condus următoarele 
AJAX AMSTERDAM:

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALIST

Pe stadionul „Juan 
Havana s-a desfășurat 
tachiada tineretului", 
care permite specialiștilor 
cubanez descoperirea elementelor ta
lentate pentru sport. Pentru prima 
oară, la acest examen al tinerelor ta
lente s-a experimentat un nou sistem 
de selecționare, care și-a arătat ime
diat roadele. în afara echipelor învin
gătoare în turneul de calificare, s-au 
prezentat la start și formațiile învinse 
in finale. Din rindurile acestor meda- 
liați cu „argint", au putut fi selec
ționați o serie de sportivi merituoși.

R.P. UNGARĂ

Abrantes" din 
recent „Spar- 

probă anuală 
sportului

BICICLETA IȘI RECIȘTIGĂ
POPULARITATEA

Ca totdeauna — emblema competi
ției a cuprins inițialele „L.P.V." (Lis- 
tog para vencer — Gata pentru vic
torie), deviza tineretului Cubei. La 
competițiile care s-au încheiat la Ha
vana au luat parte peste 15 000 de ti
neri. Cele mai bine dotate stadioane 
din Havana, Santa-Clara și Cama- 
guey au fost, timp de o lună, tea
trul unor întrec'eri foarte disputate, 
deoarece niciodată, ca la actuala edi
ție, tinerii sportivi nu au dat dovadă 
de o mai mare dorință de a învinge, 
de o mai mare ambiție de a se a- 
firma.

Tineretul cubanez a și obținut — 
de altfel — o serie de strălucite vic
torii in arena sportivă internațională, 
făcînd din „Insula libertății" — patria 
lor, o țară cu frumoase rezultate spor
tive. Cubanezii dețin titlul de cam
pioni mondiali la baseball, au obtinut 
un număr important de medalii în 
turneul de box de la Miinchen, iar 
baschetbaliștii au obținut medalia de 
bronz în același turneu olimpic.

Acest mic dar brav basebalist cu
banez are desigur ambiția de a de
veni într-o zi echipier al reprezen
tativei țării sale, care este campi
oană mondială in această discipli

nă sportivă

niponi 
; schimburi de 
„Sig—Mar" fabri- 

Sighet, la hotelul Prahova 
și delegația sportivilor cu- 
alcătuită din Evelio Alba- 
conducător, Maria Antonia 

(19 ani) — prima în clasa- 
feminin din țara sa. Raquel

Federația de specia- 
Prahova pentru 

în centrul o- 
fost amenajate ■ 

vitrină cu foto- 
pe jucătorii ro- 

Totodată, gazdele 
pre

să 
mai 

în

oaspeților s-a

CAMPIONATELE
LA JUMĂTATE

NAȚIONALE
DE DRUM

LEVSKI - SPARTAK
SOFIA

CONDUCE PLUTONUL
Campionatul Bulgariei a început cu 

două săptămini mai devreme decît 
de obicei (4 august 1973) și a fost 
prelungit (în mod excepțional) pînă 
la 24 decembrie, prin disputarea — 
după încheierea turului — a prime
lor două etape din retur, în scopul 
de a se crea condiții cit mai bune de 
pregătire lotului national.

Sezonul de toamnă al primei divi
zii a marcat un progres multilateral 
în comparație cu ultimele campiona
te. Prima jumătate a campionatului

Previziunile făcute în urmă cu 
cîteva decenii lăsau să se întrevadă 
că bicicleta va dispare, cel puțin 
ca mijloc de transport. Se spunea 
pe atunci, că doar sportivii și unii 
adepți romantici ai bicicletei, ar 
mai putea fi văzuțl pedalînd pe 
străzi, mai ales în țările dezvoltate 
sau în curs de dezvoltare.

Aceste previziuni nu s-au ta- 
plinit și iată că în Ungaria, după 
o stagnare de cîțiva ani, uzinele 
Csepel au trecut Ia o producție 
masivă de biciclete, cifra lor anu
ală ajungînd la 250 000 !

Paralel cu modelele clasice, uzi
na fabrică numeroase biciclete de 
sport, de excursii și tipuri origina-

R.P. BULGARIA

LAUBEAȚI1 ANCHETEI B.T.A BEN JIPCHO,

le. Nu lipsesc nici bicicletele de 
antrenament în sală și cele desti
nate persoanelor cu surplus de ki
lograme. dornice să slăbească.

Cererile sînt foarte mari, astfel 
că uzina a și elaborat planuri în 
vederea dublării, cît mai grabnic- 
a producției actuale.

tn fotografie: aspect din. hala 
de montaj a uzinei Csepel.

într-una din ultimele zile ale 
anului trecut, la sediul agenției 
bulgare de presă BTA a avut loc 
un eveniment puțin obișnuit. în 
sala de festivități a clădirii cen
trale domnea o atmosferă-., spor
tivă. Erau decernate premiile pen
tru primii clasați în ancheta in
ternațională, organizată de secția 
de sport a agenției BTA, desemnînd 
pe cei mai desăvîrșiți campioni și 
recordmani din Balcani, în lumina 
rezultatelor obținute de aceștia în 
cursul sezonului 1973. După cum se 
știe, locul întîi a revenit triplei re
cordmane mondiale de semifond, 
atleta bulgară Svetla ZIateva deți
nătoarea celei mai bune perfor
manțe din toate timpurile pe cla
sica distanță de 800 m plat (1 : 57.5). 
AI doilea loc în acest clasament de 
onoare a revenit >,campionului cam
pionilor" tenisului mondial, exce
lentul jucător român Ilie Năstase. 
Iar pentru locul trei, preferințele 
specialiștilor din Balcani s-au oprit 
asupra campionului european de 
box la categoria semigrea, pugilis- 
tul Iugoslav Mate Parlov, Au luat 
parte la anchetă 20 de agenții de 
presă șl ziare sportive.

Fiecăruia din cel trei laureat! 
i-a revenit cîte un prețios obiect 
de artă, opere ale unor proeminenți 
artiști bulgari. Astfel, Ilie Năstase 
este răsplătit cu un frumos tablou 
datorat cunoscutului pictor din țara 
vecină și prietenă. I. Mincev. Ei 
reprezintă un peisaj marin, într-o 
viziune plină de subtilitate și far-

deo-mec. Tabloul, 
sebit de toți 
vitate, a fost 
la București, 
române de tenis, pentru a fi în- 
mînat campionului.

Pentru anul viitor — așa cum 
a făcut cunoscut Kiril Zaharinov, 
șeful secției de sport BTA — an
cheta pentru „cel mai bun sportiv 
din Balcani", care va ajunge la a 
doua sa ediție, urmează să facă un 
pas în plus spre reușită deplină. 
Organizatorii intenționează să invi
te la Sofia și pe laureații din cele
lalte țări. în cadrul unei solemni
tăți care va fi retransmisă de toate 
posturile de televiziune din această 
parte a continentului.

admirat în mod 
cei prezenți la festi- 
expediat între timp 

pe adresa Federației

CEL MAI BUN ATLET PE 1973
în urma unei anchete organizate 

de revista americană de specialita
te „TRACK AND FIELD NEWS", 
titlul de cel mai bun atlet din lu
me în anul 1973 a fost atribuit ce
lebrului campion kenyan Benjamin 
Jipcho, deținătorul recordului mon
dial în proba de 3 000 m obstacole, 
în vîrstă de 30 de ani, Benjamin 
Jipcho a totalizat în acest clasa
ment 259 de puncte, fiind urmat 
de cunoscuții recordmani ameri
cani AI Feuerbach — 203 puncte, 
Rod Milburn — 194 puncte, Dwight 
Stones și belgianul Emile Puttemans.

La această anchetă și-au indicat 
favoriții 29 de ziariști sportivi din 
11 țări ale lumii.

Iată clasamentul. înaintea
campionatului (17 februarie) :

1
3
4
5
6
5
6
5
8
8
8
9
6
9
9

10

1. Levski-Spartak
2. Ț.S.K.A.
3. Etâr
4. Lokomotiv Plovdiv
5. Botev Vrața
6. Trakia Plovdiv
7. Lokomotiv Sofia
8. Minlor Plovdiv
9. Pirln

10. Cemo More
11. Beroe
12. Slavia
13. Akademik
14. Iantra
15. Spartak
16. JSK-Spartak

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15 
io

R
7
7
5
6
4
7
0
5
6
3
5
5
3

reluării

34—13
29—16
27—14
24—21
27—33
26—20
19—22
17—25
15— 26
23—24
42—30
19— 19
20— 24
17—23
19—29
16— 29

31
24
21
19
18
17
17
16
16
15
14
14
14
13
13
10

caracteristici inedite, 
această direcție este 
totalul de 328 goluri 
70 au fost înscrise în

TELEX • TELEX • TELEX
Finala „Marelui premiu al orașului Var
șovia" la baschet se va disputa intre 
selecționata orașului Moscova și echipa 
Legla Varșovia. în semifinalele turneu
lui, baschetbaliștii sovietici au Învins cu 
scorul de 86—54 (40—24) echipa orașului 
Praga, iar Legla Varșovia a dispus cu 
76—74 (41—41) de formația Slensk Wro
claw. Rezultate înregistrate in meciurile 
pentru clasament : Budapesta — Sofia 
61—60 (35—30); „Polonia" Varșovia — Se
lecționata de Juniori a orașului Varșovia 
143—78 (65—28).■
In apropiere de Sydney se desfășoară 
întrecerile campionatului mondial de 
yahting la clasa ..5,5 m". După disputa
rea a patru regate, pe primul loc în cla
samentul general se află sportivul aus
tralian Robert Slade cu 14,4 puncte, cea 
de-a patra regată a fost cîștigată de 
Robert Slade.

In prima zl a turneului internațional fe
minin de handbal de la Gdansk, echipa 
locală Start a întrecut cu scorul de 
17—9 (8—4) formația PogonJ Szczecin. 
Intr-un alt joc. Slavia Praga a terminat 
la egalitate: 9—9 (3—2) cu echipa Start 
Elblong. în competiția rezervată - 
lor de junioare s-au înregistrat 
toarele rezultate : Start Gdansk 
Slavia Praga 6—4 (2—3) ; Start 
(I) — A.Z.S. Gdansk 7—7 (3—2).

echlpe- 
urmă- 

<n> - 
Gdansk

Campionul mondial de box Ia categoria 
grea, americanul de culoare George Fo
reman. a acceptat să-1 întîlnească In
tr-un meci oficial pe Ken Norton. In- 
tîlnirea se va disputa în ziua de 25 
martie în orașul american Houston 
(Texas) Ken Norton a fost desemnat 
șalangerul lui George Foreman de către 
.torul internațional W.B A.

prezintă unele 
Edificator în 
faptul că din 
marcate în tur, <„ ...
ultimele 15 minute de joc. Media de 
2,74 goluri marcate în fiecare meci 
este apreciată ca fiind mai mult ca 
satisfăcătoare. Numărul intîlnirilor 
care au obținut calificative superioa
re a sporit considerabil față de pre
cedentul campionat. Toate acestea au 
avut un efect îmbucurător — readu
cerea publicului spectator în tribune
le stadioanelor. La intilnirea dintre 
Levski Spartak șl noua promovată 
Pirin, tn care victoria liderului nu 
era pusă la Îndoială, au asistat peste 
50 000 de spectatori. Cele 120 de me
ciuri din tur au fost urmărite de 
1 355 000 de spectatori, din care la 
partidele formație Levski-Spartak, li
derul clasamentului, au fost prezenți 
nu mai puțin de 417 000.

Cum s-au prezentat cele 16 echipe ? 
Turul a fost dominat categoric de 

formația sofiotă Levski-Spartak, care 
continuă să fie cea mai populară e- 
chipă de fotbal din Bulgaria. Levski- 
Spartak a terminat ca lider de toam
nă realizînd totodată și o performan
ță unică în istoria fotbalului bulgar 
— a obținut 14 victorii și doar un 
singur rezultat de egalitate (la Plev
na, cu Spartak), acumulînd 29 de 
puncte din 30 posibile ! Abia în al 
doilea meci din retur șirul succeselor 
liderului a fost stopat la Plovdiv, de 
către Trakia. care a învins cu 3—0. 
Păstrînd același lot de jucători din 
campionatul trecut, dar avînd un nou 
antrenor în persoana lui Dimităr Doî-

1

Deși dominată net în campionat de către Levski-Spartak, echipa sofiotă 
Ț.S.K.A. a reușit în cursul toamnei trecute un sezon excelent, mai ales 
prin calificarea în „sferturile" C.C.E. In imaginea alăturată, Marașliev și 
Hulshoff (cu nr. 3), se luptă pentru balon în meciul care avea să aducă 

eliminarea echipei Ajax, deținătoarea trofeului

cinov, Levski-Spartak se prezintă a- 
cum ca o echipă omogenă, cu un pro
nunțat echilibru între compartimente, 
iar jocul ofensiv este una din prin
cipalele trăsături ale componenților 
ei. Nu este de mirare, deci, că în 
meciurile decisive din toamna trecu
tă reprezentativa Bulgariei a fost al
cătuită pe scheletul lui Levski-Spar
tak, fundașii Ivkov, Jecev și Aladjov, 
mijlocașul Stoianov, și atacanții Voi
nov și Milanov fiind nelipsiți din 
rindurile „naționalei". în clasamentul 
neoficial al echipelor din Sofia, 
Levski-Spartak a reușit rara perfor
manță de a fi acumulat toate punc
tele posibile (8).

Pe locul secund, la 8 puncte de 
lider după 15 etape și la 7 p după 
17 etape, s-a clasat echipa campioa
nă, Ț.S.K.A. Sofia. Diferența mare se 
explică prin fluctuații de formă ale 
unor jucători de bază (Jekov, Denev, 
Atanasov), cît și prin eforturile de
puse în meciurile dificile susținute tn 
cadrul C.C.E., unde a repurtat un 
succes de răsunet prin eliminarea lui 
Ajax.

La încheierea turului, Lokomotiv 
Plovdiv ocupa locul trei. Echipa lui 
Bonev și-a dovedit din nou maturi-

tatea șl poziția de cea mal bună for
mație provincială.

Revelația actualului campionat este 
fără îndoială Etâr Tîrnovo, beneficia
ra uneia din cele mai sigure apărări. 
Botev Vrața. Trakia Plodviv și Minior 
Pernik se află în progres, în timp ce 
formațiile sofiote Lokomotiv, Slavia 
și Akademik au avut o comportare 
nesatisfăcătoare. Echipele din Varna, 
Ccrno More și JSK-Spartak s-au 
menținut tot timpul la periferia clasa
mentului, prima mareînd o revenire de 
formă abia către sfîrșitul turului. Cu 
totul ieșită din comun a fost compor
tarea echipei Beroe din Stara Zago- 
ra : victorii cu 8—0, 8—1 și 8—2. al
ternate de înfringeri pe teren pro
priu de la formații modeste. Beroe 
a avut cel mai eficient atac — 38 de 
goluri, dar și una dintre cele mai șu
brede apărări, care a fost străpunsă 
de 26 de ori...

în fruntea clasamentului golgeterl- 
lor, după cele 17 etape consumate !n 
toamnă, se află Petkov (Beroe), cu 18 
goluri, urmat de Țekov (Etâr) — 14 
g și Bogomilov (Cerno More) — 11 g.

TOMA HRISTOV

ȘTIRI • REZULTATE d
• în cadrul turneului internațio

nal de mini-fotbal, care se desfășoa
ră pe teren acoperit în Berlinul occi
dental, echipa Fenerbahce Istanbul a 
învins cu scorul de 2—1 formația 
Werder Bremen și a pierdut cu 2—3 
partida susținută cu Borussia Mon- 
chengladbach. Intr-un alt joc. Gras
shoppers Zurich a întrecut cu scorul 
de 5—2 echipa Hertha B.S.C.

• în cadrul preliminariilor tur
neului U.E.F.A., echipa de juniori a 
Maltei a pierdut cu scorul de 1—î 
(0—1) meciul susținut pe teren pro
priu cu selecționata similară a Gre
ciei. Golurile formației învingătoare 
au fost marcate de Hatzaras (2), 
Mauridis și Zelidis.
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