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TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI DE HOCHEI

Turneul final al Diviziei naționale 
de hochei, pentru echipele din gru
pa A, a fost inaugurat ieri după a- 
miază, pe patinoarul artificial aco
perit „23 August" din Capitală, cu în- 
tîlnirea dintre lidera clasamentului, 
STEAUA, și ocupanta locului IV, 
DUNAREA.

Cu aproape două săptămîni în ur
mă cele două formații s-au întllnit 
în orașul de ne malul Dunării și a- 
tunci, în al doilea meci, gazdele au 
reușit să opună o dîrză rezistență 
puternicilor lor parteneri. Așteptam 
deci, și aseară o replică pe aceeași 
măsură. Meciul a fost, însă, o sim
plă formalitate pentru militari, sco
rul final fiind mai elocvent decît ori
ce comentariu. Gălățenii au repre
zentat doar o palidă umbră a echi
pei care, cu nu prea mult timp în 
urmă, era socotită o revelație. Mi
nute întregi pucul a stat în treimea 
oaspeților, hocheiștii bucureșteni a- 
sediind, pur și simplu, poarta apă
rată de Huțanu. Aceasta, în timp ce 
în cealaltă poartă Netedu era schim
bat pentru a nu... îngheța. In ase
menea condiții este destul de dificil 
să facem vreo apreciere la adresa 
învingătorilor. Putem spune doar că 
Steaua a făcut un util antrenament 
cu public in vederea meciurilor 
viitoare.

Scorul final : 13—1 (5—1, 5—0, 3—0) 
a fost realizat de Bucur (3), Curelaru 
(2), Popa (2), Justinianu (2), Herghe
legiu (2), Szabo și Micloș, respectiv, 
Eremia

A V

Au condus un joc care nu le-a 
ridicat probleme Gh. Mureșauu șl 
D. Cristescu (București).

'★
Partida vedetă a serii a spus pe 

campioana țării, DINAMO, și SPORT 
CLUB Miercurea Ciuc într-un meci 
mai echilibrat decît cel din deschi
dere. Bucureștenii au deschis scorul 
în minutul 9, cind se aflau în... trei 
jucători de cîmp (admirabilă acțiune 
individuală a iui Doru Tureanu!), 
dominînd cu autoritate în primele 
două reprize. Ultima treime a fost 
egală ca desfășurare și scor. Rezul
tat final 6—1 (2—0, 3—0, 1—1) pen
tru Dinamo.

Au marcat: Tureanu (3), Axinte, 
Gh. Florian, FI. Sgincă, respectiv, 
Barabas.

Au condus : O. Barbu și C. Ștefă- 
nescu.

VI. MORARU

*
Pe patinoarul artificial din Cluj 

s-a desfășurat meciul restanță A- 
GRONOMIA — I.P.G.G., din returul 
Diviziei naționale de hochei (grupa 
B). După o partidă foarte disputată, 
dar de un nivel tehnic modest, gaz
dele au obținut o victorie la limită 
cu scorul de 4—3 (3—2),

PROLETARI DIN TOATB TMOIS VNITWA1..

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXX Nr. 7658

In ziarul de azi-:
• SPORTUL MA

GAZIN (pagina a 2-a) 
Rubrica noastră 
fotbal (pagina a

3-a)
• Note și comenta

rii pe temele sportului 
internațional (pagina a

4 PAGINI 30 BANI

• Premiera ploieșteană debutează cu probele pe echipe • în programul 

inaugural, meciuri deosebit de atractive • Azi, la mesele de joc din sala

Victoria — toate
Au trecut doi ani de la ultima 

ediție a campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale Romă 
niei, găzduite atunci la Cluj și iată 
că acum, sala Victoria din Ploiești 
prilejuiește reunirea în jurul me
selor de joc a unor redutabili spor
tivi, unii cu prestigoase cărți de 
vizită dobîndite la numeroase com-

Pe patinoarul Mureșul din Tg. Mureș, elevi ai școlilor generale fac încălzirea, înainte de începerea con
cursului Foto : Andrei CZERAN — Tg. Mureș

► fi

LA TEMPERATURI SCĂZUTE CREȘTE COTA
DE INTERES PENTRU //CUPA TINERETULUI'

capetele de afiș"
petiții internaționale, laureați ai 
campionatelor mondiale și europe
ne, iar alții, încercind să-și cro
iască un culoar favorabil spre vîr- 
ful piramidei. Din acest punct de 
vedere — și care ni se pare esen
țial pentru forța și premisele 
spectaculare ale unei asemenea în
treceri — actuala ediție este net 
superioară celorlalte, ceea ce ar 
trebui să ajute neîndoios la înscrie
rea definitivă a campionatelor in-

Programul primei zile va debuta, la 
ora 9, cu întrecerile din cadrul pro
bei pe echipe băieți, la ora 10 in- 
trînd în competiție ții echipele de 
fete. La ora 15 se vor încheia toate 
partidele piuă în faza semifinalelor. 
După amiază, de la ora 16, pînă Ia 
ora 22, se vor juca meciurile semi
finale, precum și finalele ambelor 
probe.

Pe micul ecran, telespectatorii vor 
putea urmări, azi, o transmisiune în 
direct din sala Victoria, intre orele 
16 și 17.

PreședihȚii comisiilor de organizare 
și LUDUȘ răspund

In preajma încheierii primei etape a „Cupei Tinere
tului" — de fapt faza cu adevărat de masă a marii 
competiții — și desfășurării întrecerilor celei de a doua, 
în județul Mureș se face tot mai muit observată preo
cuparea pentru ca ediția de iarnă, cuprinzînd sporturi 
atît de frumoase și de atractive, să se desfășoare la 
nivelul posibilităților mari de care dispun asociațiile spor
tive și al condițiilor naturale existente în această parte 
a țării.

Cu puține 
mureșene, 
comisiilor de organizare a 
cutorii noștri — prim-vicepreședinți ai 
țean pentru educație fizică și sport și,

Primul vicepreședinte al Consiliu
lui județean Mureș pentru educație 
fizică și sport, tovarășul loan Bog
dan, ne-a oferit, la începutul discu
ției, cîteva detalii de ordin general : 
„După deschiderea festivă a „Cupei 
Tineretului" — care, vreau să accen
tuez, la Tg. Mureș, dar și în celelalte 
localități ale județului, a fost bine 
organizată — condițiile naturale au 
permis disputarea primelor întreceri 
de patinaj, schi și săniuțe. Apoi, timp 
de aproape o lună, nu am mai avut 
zăpadă și gheață, ceea ce ne-a obli
gat să ne mutăm activitatea in săli, 
tn comisia județeană de organizare 
am hotărît ca întrecerile să_ nu se re
zume doar la tenis de masă, ci să fie 
incluse, in programul ediției de iarnă, 
și concursuri de șah, handbal și 
volei".

ȘTEFAN BUCUR — prim vicepre
ședinte al C.K.E.F.S. Sighișoara :

( „în municipiul Sighișoara „Cu- 
1 pa Tineretului" a fost bine pri

mită, dovadă în sprijinul afirmației 
fiind acțiunile care s-au organizat 

, în prima etapă. Atît școlile generale, 
liceele și școlile profesionale, cît și 
asociațiile sportive din întreprinderi 
și instituții au dovedit interes pentru 
mobilizarea tinerilor în a participa la 
întrecerile de săniuțe, schi și patinaj, 
întrucit condițiile au fost favorabile, 
prima manifestare a fost „Duminica 
pe gheață" organizată în ziua de 13 
ianuarie. Ea a cuprins atît un carna
val, la reușita căruia și-au dat con
cursul 250 de copii, cît și întreceri de 
patinaj viteză. Au fost prezenți elevi 
ai școlilor generale nr. 1, 2, 4, 6, ai 
liceelor nr. 1 și 2, precum și tineri

din SIGHIȘOARA, TÎRNĂVENI, REGHIN
intrebărilor noastre

siliilor orășenești — au fost rugați să ne răspundă la 
trei întrebări :

Considerați satisfăcătoare participarea tinerilor 
din unitățile de bază — cvem in vedere școala, 
facultatea, întreprinderea, instituția, comuna, satul, 

cooperația meșteșugărească — la întrecerile ce au avut 
loc

1

pînă in momentul dialogului nostru ?

zile în urma, aflîndu-ne pe meleagurile 
am socotit necesară o discuție cu președinții 

Cupei Tineretului'. Interlo- 
Consiliului jude- 

respectiv, ai con-

2

3

Acțiunile întreprinse sint cu adevărat rodul co
laborării cu ceilalți factori chemați să contribuie la 
reușita „Cupei Tineretului ?"

Sint asigurate condițiile disputării etapei 
pe centru

Faianța, Vo-din asociațiile sportive 
ința, Metalul, Tirnava, Textila și Ști
ința. Nu voi da o cifră a numărului 
celor care s-au întrecut pînă acum în 
„Cupa Tineretului", ci voi spune doar 
că am urmărit — și, parțial, am reu
șit — ca toți tinerii apți pentru miș
care să ia parte Ia concursuri. Se în
țelege că nu sintem pe deplin mul
țumiți, ceea ce obligă comisia noas
tră municipală ca în timpul care ne-a 
mai rămas — condițiile naturale fiin- 
du-ne acum favorabile 
zăm
2

rînd, 
apoi, 
tori.
găsit de astă dată înțelegere deplină 
din partea comitetelor sindicatelor. 
Acestea au îndrumat concret asocia
țiile sportive din întreprinderi și in
stituții. Rezultatele cele mai bune 
le-au obținut, în „Cupa Tineretului", 
asociațiile Faianța și Textila.

Ș Am luat toate măsurile și spe- 
răm ca etapa municipală a în

trecerii, care am fixat-o pentru a 
doua jumătate a lunii februarie, să 
fie o reușită deplină".

VALER CUCUI — prim vicepreșe
dinte al C.O.E.F.S. Tîrnăveni :

( „La schi, patinaj și săniuțe nu
1 mă pot declara satisfăcut de 

rezultatele obținute pînă acum. Aceas
ta din două motive : în primul rind 
pentru că, exceptind ultimele zile, am 
avut foarte puțină zăpadă și gheață. 
Apoi, cind timpul a devenit prielnic, 
acțiunile asociațiilor sportive din în
treprinderi și școli s-au cam lăsat aș-

să mobili- 
și mai mulți tineri la întreceri, 
în organizarea „Cupei Tinere
tului" ne sprijinim, în primul 
pe activul nostru obștesc și, 
pe conlucrarea cu ceilalți fac- 

Mai mult ca în alte acțiuni, am

FLORENȚA MIHAI Șl SIMONA NUNWEILLER,

a doua,

teirnaționale ale României în cir
cuitul marilor confruntări din lu
mea tenisului de masă. Așa cum, 
de obicei, fruntașii sportului cu 
mingea de celuloid de la noi din 
țară onorează competițiile de an
vergură ale sezonului care prece
de, an de an, campionatele europe
ne sau mondiale (ca de pildă, „in
ternaționalele" Iugoslaviei, Unga
riei, Scandinav iei. Cehoslovaciei. 
R.F. Germania și Angliei), la fel, să 
determinăm și noi — printr-o pro
gramat». f. popularizare făcute din 
timp, așa cum s-a procedat, cu 
succes, acum — ca elita tenisului 
de masă internațional să-și înscrie 
în agendă și participarea la cam
pionatele internaționale ale Româ 
niei. Această cerință ni se parc cu 
totul firească, nu numai pentru 
conservarea reputației valorice și 
organizatorice a ping-pong-ului ro
mânesc, ci și pentru contribuția 
majoră pe care o pot avea aseme
nea competiții — prin prezența 
unor ași ai paletei — la relansarea 
cu mai multă vigoare a acestei 
discipline ' sportive care, în țara 
noastră, arc nenumărate file înscri
se cu majuscule.

Și vorbind despre organizarea a- 
cestor campionate, unora li s-ar 
părea hazardată inițiativa foruri
lor de resort de a alege pentru ac
tuala ediție Ploieștiul,’ știut fiind 
faptul că orașul aurului- negru nu 
s-a situat pînă acum printre cen
trele cele mai active pe harta te
nisului de masă. Dar oare un ase
menea pas nu trebuie făcut atunci 
cînd tot este invocată necesitatea 
extinderii acestui sport 7 Eforturi
le susținute ale oficialităților loca-

Duminică 20 ianuarie 1974
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Constantin COMARNISCHI 
Paul SLAVESCU

le, începînd cu punerea la dispozi
ție a modernei săli de sport Vic
toria și terminînd cu larga popu
larizare și întreaga ambianță în 
care începe astăzi competiția, în
dreptățesc așteptările unui succes 
și confirmă opțiunea făcută.

Ieri, locul cel mai aglomerat a 
fost încă holul hotelului Prahova 
— acolo unde este stabilit statul 
major al campionatelor și unde 
sînt, de altfel, cazate toate dele
gațiile — pentru că sîmbătă au so
sit la Ploiești și restul participan- 
ților. Concomitent cu ultimele ope
rații de cazare, de definitivare a 
programului pînă în cele mai mici 
amănunte, Ia locul de concurs, toa
te cele nouă mese au fost solicitate 
intens și planificate pentru ca toți 
competitorii să se aclimatizeze cu 
condițiile de joc. Și lăsîndu-i pe 
cei cu atribuții organizatorice să-și 
rezolve în liniște treburile, am so
licitat o opinie autorizată, în avan
premiera campionatelor, dir> partea 
multiplei campioane continentale, 
jucătoarea sovietică Zoia Rudnova. 
„Revin pentru a șasea sau a șap
tea oară, nu-mi amintesc exact. în 
România. Dar ceea ce știu precis 
este că am multe și plăcute amin
tiri din țara dv., cea mai pregnan-

„CUPA DINAMO BRAȘOV"

SLALOMUL URIAS A FOST DOMINAT
DE SCHIORII ROMÂNI

CONSTANTIN VĂIDEANU—redivivus — a cucerit locul I

de comună, oraș și municipiu ?

teptate. Dar, în vremea din 
atît tinerii de Ia Combinatul 
de la Fabrica de geamuri, din unită
țile cooperației meșteșugărești, pre
cum și cei ai școlilor generale și ai 
liceelor au participat la cite două și 
trei întreceri. Pe de altă parte, s-a 
luat măsura ca Ia Casa de cultură 
să fie rezervată o sală pentru tenis 
de masă.

9 în orașul nostru fiind nume
roase întreprinderi, unde lu

crează multe mii de tineri, am cola
borat foarte bine cu Consiliul orășe
nesc al sindicatelor și cu organizația

urmă, 
chimic,

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a 3-a)

IN IRLANDA DE NORD Constantin Văideanu (A.S.A.) cîștigătorul slalomului uriaș dotat
La jumătatea lunii februarie, un 

grup de boxeri români va susține 
cîteva întîlniri la Belfast, la invita
ția forului de specialitate din Irlan
da de Nord. Federația română de 
box a stabilit sportivii ce vor face 
deplasarea : Constantin Gruicscu, 
Iuseim Mehmet sau Mircea Tone, 
Simion și Calistrat Cuțov, Ilie Tîrî- 
lă și Vasile Croitoru, însoțiți de 
antrenorul emerit Ion Popa.

POIANA BRAȘOV, 19 (prin te
lefon). Aflat aproape Ia capătul 
răbdării din cauza unei șanse, care 
se părea că îl ocolește — în ciuda 
unor calități mai mult decît evi
dente — Constantin Văideanu 
(ASA Brașov) a realizat sîmbătă, 
la Poiana Brașov, una dintre <?ele 
mai frumoase performanțe a carie
rei sale sportive. Bucuria victoriei

încă. 
Bra-

fost 
cea-

Agrement bucureștean in perspectiva apropiatăi

— „Voinicelul" din Balta Albă și frățiorul său
„Voinicelul", cea mai recentă a- 

menajare sportivă complexă, reali
zată în București, mîndrie justifi
cată a tineretului din sectorul 4 al 
Capitalei, este pe cale să-și piardă 
faima de unicat în materie. în cu- 
rînd, vor lua naștere alți „voinicei", 
care mai de care mai arătos, mai 
dotat... cu instalații și amenajări 
sportive de tot felul. Este o ac
țiune de amploare, binevenită, me
nită să traducă în viață Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe-

bruarie — 2 martie 1973 care sta
bilește în această direcție, printre 
altele : „COMITETELE EXECUTIVE 
ALE CONSILIILOR POPULARE. 
SINDICATELE, ORGANIZAȚIILE 
DE TINERET ȘI CELE SPORTIVE 
VOR INTENSIFICA ACȚIUNEA 
DE AMENAJARE A BAZELOR 
SPORTIVE SIMPLE, A ZONELOR 
DE AGREMENT, A SPAȚIILOR DE 
JOACA ȘI SPORT PENTRU CO
PII ȘI TINERET...”

Iată impulsul care a pus în miș-

din Parcul Copilului -
care energiile, care a declanșat. o 
adevărată emulație între sectoarele 
Capitalei, menită să ofere tinerilor 
bucureșteni cît mai multe și variate 
mijloace de agrement, de practi
care a exercițiului fizic și a spor
tului, nesecate surse de sănătate și 
voie bună.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

cu „Cupa Dinamo Brașov" 
colae Stinghie sînt din. ce în ce mai 
bu|ni, limpunîndu-și calitățile 
fața seniorilor. Manta este 
schior ușor — sub 60 de kg — dar 
beneficiază de o alunecare excep
țională, de o relaxare din poartă 
în poartă, de o foarte bună linie 
tactică, prin căutarea celei mai di
recte soluții de ' atac la fanion.' 
Cavași seamănă temperamental cu 
Văideanu. Cursa sa tensionată de 
mari energii este o demonstrație 
de vigoare juvenilă, valorificată de 
deosebite calități fizice.

Cursa de slalom uriaș, disputată 
în două manșe a cîte 1200 m lun
gime, cu 250 m diferență de nivel, 
a fost montată de antrenorii Kurt 
Hohn și Radu Scîrneci cu cîte 48 
de porți fiecare. Prima a fost ex
trem de rapidă, motiv pentru care 
în condițiile de gheață amintite a 
dus la numeroase ratări. Pe an
samblu în afara celor 3 români din 
fruntea clasamentului alți 5 se 
în primele 10 locuri ceea ce 
monstrează convingător și un 
ces de echipă.

Oaspeții nu s-au acomodat 
cu panta (foarte rapidă), nici cu 
starea meteorologică deosebită. Din 
aceste condiții și sub presiunea

în 
un

este cu atît mai deplină cu cit 
este încununată și de jocurile 2 și 3 
ale clasamentului probei de slalom 
uriaș, poziții ocupate în ordine de 
Alexandru Manta (ASA.) și 
juniorul Ioan Cavași (Dinamo 
șov).

Condițiile de concurs au 
deosebit de dificile, adică cu
ță, care limita vizibilitatea la nu
mai 15—20 de m, pînă la prima 
poartă. Peste stratul de gheață an
terior s-a așternut o peliculă sub
țire de zăpadă proaspătă, care fă
cea pilotajul schiurilor extrem de 
dificil. Aproape jumătate din con- 
curenți au fost obligați să abando
neze, sau au fost descalificați pen
tru omiterea unor porți pe traseu, 
sau alte iregularități. Printre cei 
descalificați sînt și cîțiva dintre 
protagoniștii «robei și anume Vir
gil Brenci, Nicolae Earbu, sovie
ticul Semionov, polonezii Andrej 
și Jan Walkosz, austriacul Brad- 
stetter și alții.

Văideanu a cîștigat prima man
șă în mod detașat, făcînd dovada 
temperamentului său vulcanic, prin 
valorificarea maximă a opțiunilor 
sale ofensive. El a pornit din start 
cu numărul 21, beneficiind de o 
pîrtie, în parte curățată, de schiorii 
dinaintea sa de stratul de zăpadă 
proaspătă.

De la un concurs la altul Ale
xandru Manta, Ioan Cavași și Ni-

află 
de- 

suc-

nici

t

sala 
secund

Mihai BARĂ

După încheierea „socotelilor" în 
partidele de simplu masculin, sala 
de tenis 23 August a găzduit, sim- 
bătă după amiază, semifinalele femi
nine. în prima dintre ele, dinamo- 
vista bucureșteană Florența Mihai a 
întrecut-o, în două seturi, cu 6—3, 
6—1 pe jucătoarea Valeria Balaj 
(Steaua). Cum arată și rezultatul 
final, Florența Mihai a cîștigat ușor 
și repede această întâlnire.

Mai disputată a fost cea de a 
doua semifinală. Intr-un fel handi
capată de faptul că nu a beneficiat 
de asistența nici unui antrenor de 
la T.C.B., Simona Nunweiller a ju
cat destul de bine chiar și în primul 
set (de la 0—3 a egalat 3—3), pe care 
i-a pierdut, totuși. Mai mobilă — 
deși a jucat foarte reținut — Ma
riana Hadgiu (Progresul) și-a adju
decat cu 7—6 primul set. Cel de al 
doilea i-a revenit cu 6—3 Simonei 
Nunweiller, al treilea a fost cîștigat 
de Simona Nunweiller cu 7—6. Rezul
tat final : Simona Nunweiller — Ma
riana Hadgiu 6—7, 6—3, 7—6. în fi
nală : Florența Mihai Simona Nun
weiller,

In „sferturi" s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Mariana Hadgiu 
— Elena Trifu (Steaua) 2—6, 6—3, 
6—4; Simona Nunweiller — Florica 
Butoi (C.S.U. Construcții) 6—3, 6—i; 
Florența Mihai — Adriana Caraio- 
sifoglu (Steaua) 6—4, 6—3; Valeria 
Balaj — Elena Cotuna (C.S.U. Con
strucții) 6—1, 6—1.

Iată și rezultatele înregistrate în 
partidele de dublu masculin : D. Hă- 
rădău (Steaua), T. Marcu (Dinamo 
Brașov) — I. Russen (Progresul), 
R. Bădin (Dinamo București) 6—4, 
6—0; M. Russu (C.S.U. Constr.), 
A. Roșianu (Steaua) — D. Mîrza, 
M. Mîrza (Progresul) 3—6, 6—3, 6—1: 
M. Tăbăraș (Progresul), FI. Manea 
(Dinamo București) — D. Nemeș, 
C. Popovici (Steaua) 6—4, 7—5; S. 
Mureșan, B. Almăjan (Dinamo Bucu
rești) — Z. Nemeth, A. Viziru (Pro
gresul) 6—3, 6—2. Astăzi, meciurile 
încep la ora 9.

★
Luni, de Ia ora 9, în sala clubu

lui Steaua din Calea Plevnei 114 va 
începe întâlnirea de tenis dotată cu 
„Cupa Steaua", {

(Continuare în pag. a 3-a)

Ieri in campionatul feminin tic baschet

VOINȚA BUCUREȘTI-RAPID 74-69

Două vagoane, scoase din circuitul feroviar, au intrat în circuitul viitorului loc de agrement din „Parcul 
Copilului", In interiorul acestor vagoane se va putea juca șah și tenis de masă Foto : I. MIHÂICA

Desfășurat ieri seară în 
Giulești, în cadrul turului 
al campionatului republican de se
nioare, meciul Voința București — 
Rapid a oferit o întrecere atracti
vă, de mare spectacol caracteristici 
cu care de altfel baschetbalistele 
noastre fruntașe ne-au obișnuit în 
ultima vreme. Evoluția scorului a 
contribuit și ea la succesul partidei. 
Ambele formații au condus dese
ori, dar la diferențe mici. Sportive
le de la Voința, surprinse la înce
putul reprizei întîi de vigoarea fe
roviarelor, și-au revenit treptat și 
— datorită preciziei aruncărilor de 
la distanță — au obținut un avans 
minim La pauză: 37^36. în cartea

adoua a întâlnirii, jocul a continuat 
să fie vioi. Obligată de adversare 
să comită faulturi, echipa Rapid 
și-a descompletat „5-ul“ de bază 
prin eliminarea Ilenei Gugiu și 
Irinei Vasilescu. Pînă la urmă, în
trecerea a fost totuși dinamică, 
consemnînd succesul meritat al Vo
inței cu 74—69 (37—36).

Au marcat: Andreescu 14, Ionaș 
16, L. Rădulescu 17, Fierlinger 7, 
T. Rădulescu 15 și Simionescu 5 
pentru Voința, respectiv Suliman 
15, Gugiu 17, Tal 6, Bosco 12, Ra- 
coviță 15, Vasilescu 4. Au arbitrat 
bine I. Petruțiu și I. Dinescu.

(d. st.),
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CU 50 DE ANI IN URMA

A MIȘCĂRII SPORTIVE MUNCITOREȘTI

PATINOARUL
al Sindicatelor Uni-

DINTREde voturi au fost a- 
tip și Regulamentul

„un ghid 
ce caută 

sportivă".

PRIMA CONFERINȚĂ PE TARA

BRAZI

elogiată în Italia
Ziarul „AVVENIRE" 

a publicat, recent, în 
sportivă, o scurtă recenzie a dicțio
narului sportiv poliglot întocmit de 
prof. Constantin Tudose și apărut, 
la sfîrșitul anului trecut, în editura 
„Stadion". Lucrare amplă, de presti
giu, dicționarul poliglot este consi-

Poliglotla sportive

în această lună s-au împlinit 50 
de ani de la prima Conferință pe 
țară a mișcării sportive muncitorești. 
Evenimentul a avut loc în Capitală 
și s-a desfășurat sub egida organiza
ției sportive aflată sub directa con
ducere a P.C.R., organizație cunos
cută sub numele de „Prietenii na
turii".

Este meritul Partidului comunist de 
a fi orientat mișcarea sportivă mun
citorească spre unificare, spre abor
darea celor mai corespunzătoare for
me de activitate, în vederea așezării 
acesteia pe baze revoluționare comu
niste, a realizării unui front comun 
de luptă a clasei muncitoare. Aceste 
obiective aveau să fie realizate prin 
intermediul organizației „Prietenii na
turii", care pe tot timpul existenței 
sale a fost una din principalele ve
rigi de legătură a partidului cu ma
sele, de educare partinică și 
zare a clasei muncitoare, a 
tulul muncitor.

Ca urmare a popularității ei 
dul maselor. „Prietenii naturii" a fost 
unica organizație sportivă care in 
anii 1922—1924 a condus, prin inter
mediul Comitetului său Central, ma
joritatea grupărilor sportive munci
torești din țară, care la acea dată re
prezenta o pătrime din cele 221 de 
cluburi afiliate la F.S.S.R.

Consolidarea organizatorică și poli
tică a întregii mișcări sportive mun
citorești a constituit obiectivul cen
tral al momentului din 7—8 ianuarie 
1924. P.C.R. a sprijinit cu toată căl
dura lucrările Conferinței pe țară a 
organizației „Prietenii naturii", a a- 
preciat pozitiv contribuția acesteia la 
educarea multilaterală a maselor, re- 
comandind Comitetului Central al or
ganizației ca in cadrul lucrărilor să 
fie luată in discuție problema desă
vârșirii unificării mișcării sportive 
muncitorești.

In ciuda măsurilor luate de orga-

ncle Siguranței, prima Conferință pe 
țară a mișcării sportive muncitorești 
și-a început lucrările Ia data și ora 
fixate : 7 ianuarie, ora 10,30, in pre
zența delegaților ce reprezentau or
ganizațiile filiale și a invitaților din 
partea organizației de tinerei, a Con
siliului Generai 
tare etc.

Cu majoritate 
doptate Statutul 
de funcționare a Comitetului Central 
și a grupărilor sportive locale — do-

FILE DE ISTORIE

organi- 
tinere-

în rin-
eumente menite să consfințească cen
tralizarea și unificarea organizatorică 
și administrativă a tuturor asociațiilor 
sportive muncitorești.

In partea finală a lucrărilor, în 
după amiaza zilei de 8 ianuarie 1924, 
s-a procedat la alegerea nominală a 
membrilor Comitetului Central.

Desfășurată în conformitate cu prin
cipiile Frontului unic muncitoresc și 
ale centralismului democratic, Confe
rința din 7—8 ianuarie 1924 a marcat 
un moment organizatoric important 
în mișcarea sportivă muncitorească 
pe linia unificării grupărilor sale, tot 
atunci preconizîndu-se înființarea unei 
Federații a Societăților Sportive Mun
citorești care să activeze paralel cu 
F.S.S.R.

Creșterea 
P.C.R. în 
— centrală 
confirmase
racterul de organizație centrală 
prin aceasta, rolul conducător in 
drul întregii mișcări sportive mun
citorești, a atras după sine noi mă
suri din partea organelor represive. 
Momentul suprem al represaliilor va 
fi legat de data de 24 iulie 1924, cind,

continuă a influenței 
cadrul Prietenilor naturii 

și filiale — care își 
cu ocazia Conferinței
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MĂRCI POȘTALE ÎN
La sfîrșitul anului trecut, Minis

terul Poștelor din Finlanda a emis 
o ediție de mărci poștale, în me
moria marelui atlet Paawo Nurmi.

Timbrul, în valoare de o marcă 
finlandeză, reprezintă pe legenda-

POEZIA IERNII
...sau neverosimilul instantaneu

HIBERNALE
• PucUl de la jocul de ho

chei, se aseamănă cu ascenso
rul din unele blocuri ; mereu 
se... blochează.

• Crosa este ante.., brațul 
hocheistuiui ?

• Cel mai vechi sport de 
iarnă este hocheiul : are... pa
tină !

• Ca și la box, la hochei 
există o mare varietate de lo
vituri : cu cotul, cu pumnul, 
cu crosa și patina !

• Se zice că la Sinaia „bo
bul" dă roade bune !

• Nu înțeleg de ce la bobul 
de două sau de patru persoane, 
ca să poți face o coborîre cit 
mai rapidă, trebuie să ai un... 
„frînar" foarte bun ?

• Slalomul a fost inventat 
de un schior... turmentat ?

• Trambulina 
de lansare 
schiuri.

• La probele 
există recorduri 
numai la coborîre sau și la... 
urcare ?

a...
este rampa 

săritorilor cu
de schi alpin 
ale piftiilor

§
§
§
§
§
§
C

Zăpadă... săniuțe... Două atribute 
ale iernii care pot genera metafore 
pentru o poezie stenică în care 
„copilărie" rimează neapărat cu 
„bucurie1. Și dacă, pe coala albă, 
alăturarea celor două cuvinte ne 
dă o rimă banală, de mult uzată, 
pe întinderea imaculată de omăt 
ea rămîne unul din marile adevă
ruri ale vieții noastre, ce ne poartă 
prin anotimpurile viratei și ale ani
lor. .

Dar. de ce atitea săniuțe și doar 
un singur copil? Iată întrebarea 
către care ne duce acest neverosi
mil instantaneu. Poezia anotimpu
lui alb se află, în această imagine, 
într-un echilibru instabil. Ea ne 
poate sugera rînduri elegiace pen
tru tristețea săniuțelor care își aș
teaptă copiii prinși în mrejele unei 
emisiuni pentru „cei mici" la tele
vizor, dar — tot atît de bine 
ne poate duce cu gîndul la o sa
tiră adreiată unor organizatori care 
nu s-au priceput să atragă mai 
mulți concurenți la o întrecere de 
săniuș. , . . ,

De fapt, realitatea are zîmbetui 
senin al versurilor lui Topîrceanu 
pentru că, întocmai ca în finalul 
„Acceleratului" acestui poet, auto
rul fotografiei ne-a risipit nedu
meririle pe un ton flegmatic . „Ce 
să fie ? Nu-i nimic ! Am sosit eu 
prea devreme la locul concursu 
lui“.. ‘

Dan PRECUP Ion F. BACIU 
Foto : Paul ROMOȘAN

comparti-Intîmplarea s-a petrecut, într-un 
ment de clasa a Il-a al personalului Brașov-Si- 
biu Trenul tocmai plecase din stația Arpaș cînd 
ușa compartimentului nostru se deschise.

— Bună ziua, dumneavoastră ! Mă rog fru
mos, se mai găsește un loc ți pentru mine ? 
întrebă un bătrînel.

L-am poftit să stea pe locul liber din stingă 
mea. Apoi omul adăugă ca pentru sine:

— Știți, merg la Sibiu ți pînă acolo să tot 
fie o oră de drum... Altfel, stăteam pe coridor.

După ce și-a dat jos paltonul, s-a așezat co
mod pe locul lui ți liniștea s-a așternut din 
nou în compartiment. Să fi trecut vreo 15—20 
minute de cînd intrase bătrînelul. Dar tot el 
rupse tăcerea, adresîndu-se omului de vizazi, 
un bătrîn încotoșmănat într-un suman gros,

■AWwV.W.VW.VAVȘW.VAVAWWWVAV.".*.

prin Ordonanțele 1—3 ale Corpului II 
Armată, organizația Prietenii naturii, 
pentru activitatea ei calificată drept 
„subversivă", a fost seoasă în afara 
legii, odată cu P.C.R., U.T.C. și Co
mitetul femeilor comuniste.

Așa dispărea din cîmpul mișcării 
sportive oficiale a vremii una din
tre cele mai active organizații spor
tive muncitorești al cărei aport sub
stanțial la instalarea liniei generale 
a P.CJR. în acest domeniu al vieții 
social-politice fusese evidențiat de a- 
tiiea ori.

Misiunea încredințată de P.C.R. 
„Prietenilor naturii" și primei Con
ferințe pe țară a acesteia avea să 
fie preluată de alte organizații spor
tive muncitorești, care au activat eu 
aceeași hotărâre și tenacitate pe fron
tul luptei revoluționare.

Nicoîae POSTOLACHE

derat de ziarul milanez 
indispensabil pentru cei 
termeni din orice ramură 
Semnatarul recenziei, Giuliano Or
lando, subliniază oportunitatea a- 
cestei lucrări apărută „într-un mo
ment de o importanță deosebită 
pentru echipele din toată Europa 
care participă la competiții rezer
vate formațiilor de club și în preaj
ma campionatelor mondiale de fot
bal".

In încheiere, recenzentul aprecia
ză că este vorba de „o prețioasă 
lucrare pe care prof. Constantin 
Tudose a dus-o Ia capăt cu ajuto
rul prof. univ. Gh. Bulgăr, care a 
fost consultant științific" și cu care 
„editura Stadion s-a menținut la 
acel nivel de specializare care o si
tuează pe o poziție dc frunte în 
Europa".

Sub cetina brazilor semeți coboriți din pădurile carpatine printre 
vilele Sinaiei, copiii orașului vin atrași de o irezistibilă chemare, la 
oglinda de argint a iernii și, pe lama îngustă a patinelor, trăiesc ma
rea și tonifianta bucurie a mișcării în aer liber repetată pe mereu alte 
traiectorii, de-a lungul și de-a latul suprafeței de gheață.

Mai puțini la număr în fotografia noastră, realizată la începutul 
dimineții, ei deveneau un roi plin de voie bună, în ceasurile după 
amiezii, dovedind cit de bine venită a fost inițiativa gospodarilor care 
au transformat o jumătate din arena de fotbal în patinoar sub cerul 
liber. Și ce superb albastru are cerul Sinaiei!...

Text și foto: S. BONIFACIU

SCHIORII
ALPINIȘTI

7

SUNETUL MUZICII
Pentru apropiatele campionate 

internaționale de atletism pe teren 
acoperit ale Cehoslovaciei (26 — 
27 februarie, Praga) nu se antre
nează numai atleții țării gazdă și 
viitorii lor oaspeți. în formă — 
sau mai exact în voce... — trebuie 
să fie și cunoscuta cîntăreață 
de muzică ușoară Eva Pilarova, ca 
și membrii formației „Olympic 
Beat” care o acompaniază. Intr- 
adevăr, una din tradițiile indoor- 
ului praghez cere ca proba de să
ritură în înălțime să se desfășoare 
cu... acompaniament muzical. Sti
mul pentru săritori, desfătare pen
tru urechile spectatorilor.

Și cum capul de afiș al întrece
rii săritorilor în înălțime de la ac
tuala ediție îl are drept protagonist 
pe recordmanul mondial 
Stones, este evident că Eva 
va își pregătește cu grijă 
le”, în speranța că ștacheta

Dwight 
Pilaro- 
„acute- 
record-

MEMORIA LUI NURMI
rul atlet alergînd, are un fundal 
alb-bleu și un chenar negru. Pri
ma ediție de mare tiraj a acestui 
timbru a fost epuizată într-un timp 
record.

neclintită în 
dincolo de cifra 

performanțe supreme

manu'lui va rămîne 
înalturi, chiar 
actualei
(2,30 m).

Atunci, colaborarea dintre sport 
și muzică se va dovedi perfectă 1

Cutezătorii plaiurilor olbe coboară amețitor pirtiile, in 
Efemere arabescuri, lasă în urma lor
pe zăpada moale și, parcă, un foșnet de cetini.
In cadența vitezii, frînturi de secundă 
pier fulgerate pe ornicul chezaș.
Din tăcerea înălțimilor, temerarii 
se-avîntă, fără șovăire, pe aripi de vint.
Cei de azi, ca și cei de ieri, ca toți cei ce vor mai 
cutezătorii albelor plaiuri.

dansul tălpicilor lungi
PE „PUNTEA DIAVOLULUIJ j

II i k >

veni :

Titu FILIPIDE5CU

MARGINEA...
CURAJULUI

Pescarii sportivi sînt întotdeau
na temerari. Cu cît e gerul mai 
mare, cu atît ei se bucură mai 
mult. „Gheață groasă!“ se entu
ziasmează ei. Deși gheața groasă 
îi face pe toți să-i treacă nădușe- 
lile spărgînd-o pînă ajung să va
dă, printr-un ochi minuscul, cam 
ce ar fi sub ea. Adică, în imagi
nația lor înfierbîntată — pește! 
Cam așa s-au petrecut lucrurile, 
vreo patru sau cinci duminici la 
rînd, cînd au înghețat bălțile în 
această iarnă ciudată, care, bineîn
țeles, va reveni la anul, refăcută.

Dar, în ultimele zile, ninge, ge
rul s-a muiat și parcă s-au muiat 
și inimile pescarilor sportivi-cop- 
cari (adică cei obișnuiți să înghe-

A 
a început să se mai sub- 

țieze și gheața pe lacuri.
— Mergem 

că pe 
l-a întrebat 
copcar", zis și 
fiindcă acesta 
scăldase de vreo 
ori iarna, încercînd 
prindă pește la 
Dar 
abia

te pescuind la copcă), 
și plouat pe alocuri.

dumini- 
Mostiștea ? 

„bătrînul 
„Muratul", 
se mai 

cî te va 
să 

copcă, 
nu era bătrîn. Avea 

vreo 20
Nu ! De 
fac baie

de ani. 
mult nu 
rece, 
care

mai
răspuns tînărul 
prezenta nici un fel de 
garanție pentru acel 
„demult", avînd el doar 
vreo șaisprezece ani.

Și a venit duminica...
— Eu mă duc ! a zis 

„bătrînul copcar".
— Nu te duce, nene ! 

Gheața s-a subțiat !
— Mă duc pînă mai 

încolo.,. Dacă se rupe 
gheața cu mine, vin cu 
o bucată de gheață în brațe pî
nă la mal ! Se rupe marginea — 
o apuc din nou ! Mă ! Curaj să 
ai !...

i-a 
nu

In 
matt, 
cele mai greu accesibile ale Alpi- 
lor, a avut loc de curind o tură 
de escaladare, la care au luat parte 
cei mai buni ghizi și salvatori 
montani. Pentru ca totul să decurgă 
după cele mai bune tradiții alpine, 
cavalerii munților s-au întrecut pe 
stîncile înzăpezite ale versanților 
din punctul numit „Puntea diavo
lului", unde un curs de apă stră
juiește falnic rămășițele medievale 
ale unui pod faimos pentru trecutul 
său istoric. Pe aici a trecut, îm
preună cu oastea sa și Suvorov în
tr-una din expedițiile sale din Alpi.

Probele care s-au desfășurat au 
avut drept scop utilizarea practică 
a unor utilaje modeme de dotație 
aplină. S-a înregistrat o creștere 
spectaculoasă a securității escaladă
rilor, prin noile sisteme 
cu asigurare 
Metodele au fost diferite, dar 
scopul a fost același. Frînarea că
derii și stoparea ei. Au fost pre
zentate sisteme foarte sigure de 
escaladare, cu funcționare automa
tă, prin salturi, sau prin alunecare 
lentă. Noile perfecționări ale apa
raturii alpine pot da un coeficient 
de siguranță sporit, deoarece ele 
funcționînd independent, pot salva 
pe alpinistul care, emoționat, ac
ționează invers decît ar trebui.

Deși în cursul demonstrațiilor 
unii alpiniști au executat căderi 
spectaculoase, totuși, nu s-a înre
gistrat nici un accident.

micul orășel elvețian Ander- 
situat într-una din zonele

de corzi, 
statică și dinamică, 
fost diferite,

„MINĂ DE FIER“
Manuel de Silova Serrano era 

căpitanul echipei braziliene 
baschet 
buit să 
norific, 
derației 
lor cluburilor adverse. Și totuși, 
tînărul Manuel joacă un baschet 
elegant, iar în raporturile cu se
menii săi este foarte politicos, poa
te puțin prea ceremonios.

Toate, însă, pînă în clipa cînd, 
în cadrul ceremoniilor protocolare 
dinaintea meciurilor, căpitanii își 
string mîinile și fac același gest de 
curtoazie față de arbitru. Atunci 
intervine o clipă de groază, 
versarul — practic — este 
din funcțiune 
aceea. Bietul 
căci el nu poate în nici 
stăpînească menghina 
său salut.

Acum echipa Valdeiros 
dusă de un alt căpitan, 
mai ușoare, iar după fiecare joc» 
cînd echipierii se salută reciproc, 
bietul Serrano se vede mereu izo
lat...Iile CÂRCIU

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O

gheții și vii cu ea la

înot
blocurile de

cu curajul ?... 
aia era altfel,

dar n-a căzut la podea. Să vedem ce 
desfășurare va avea meelul-revanșă. de 
la 27 februarie...

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. „Impresia 
dv. Și dorința mea de a-mi depăși „per
formanțele" de anul trecut, ml-au inspi
rat următoarele patru versuri ;

Asta s-ar putea
Să se-ntîmple-acuma.
Deși n-aș prea vrea 
Să mă-ntrec cu... gluma !

IULIAN IACOB, CRAIOVA. ^Eu cred 
că Steaua va olștiga atît cupa, cît șl 
campionatul (șase puncte pentru o echi
pă de valoarea Stelei, nefilnd un hap***

băiete ! Era să mă înec!

pi

ve-

pe Lia

prea marc. Vedeți, nu chiar toți

ta-

este con- 
cu mîini

„citim* 
mea, cea mai 
tuturor timpu-

de 
B.C. ValdeirO, dar a tre
fle scos din acest post o- 
în urma insistențelor fe- 
respective și a solicitări-

am. 
iar 
de 
in
su

LIVIA C., BEREȘTI. Am citit cu deo
sebit interes cele 4 pagini ale scrisorii 
dv. Rețin, în primul rînd, faptul că, de 
cițiva „anișori- urmăriți manifestațiile 
sportive, mal puțin boxul, la TV, radio 
și în coloanele ziarelor. Ce ați ' ' ""

cîmp sau — soluție mai firească — por
tarul de rezervă. Bineînțeles însă, că, 
în cazul introducerii în joc a portaru
lui de rezervă, va trebui să părăsească 
terenul^ un jucător de cîmp, echipa pe
nalizată urmind să continue meciul în 
10 oameni.

★
A fost de-ajuns ca „bătrînul 

copcar" să spargă gheața într-un 
loc, ca să facă o copcă, pentru ca 
apoi să înceapă un fel de troz- 
net general. Toată gheața lacului 
s-a transformat în uriașe figuri 
geometrice, din cele mai ciudate...

— Bătrîne copcar ! Prinde-te de 
o margine de gheață ! De cea mai 
mare!!! striga o voce de pe mal.

— M-am prins... s-a auzit o vo
ce, cam gîtuită.

— Stai că vin cu o barcă !
— Stau ! Stau pe marginea unui 

bloc de gheață... dar nu mai stau 
mult !...

: ÎS

dori v

și care trăgea vîrtos dintr-ocu căciula pe cap 
țigară.

— Tot la Sibiu
Cel întrebat, îl 

doare, apoi îi răspunse :
— Apăi, da, mă raped pîn’la doftor.
— Dar ce năcaz ai? începu a-l descoase 

cinul meu.
— Apăi, întreabă-mă mai bine, ce nu 

Reumă, ceva la stomac, ceva la rănichi, 
acum s-a găsit să vină și blăstămata asta 
tuse. Și voind parcă să confirme cele spuse 
cepu să tușească, înfundat, mai, mai să se 
foce...

— Apăi de ce nu lași blăstămatul ăla de 
bac, că vezi ce rău iți pricinuiește !... Dacă nu-i 
cu supărare, cîți ani ai tăicuță ? îl întrebă ve
cinul meu

— 68, răspunse omul. Și dialogul continuă 
astfel :

— Să știți că eu stau ceva mai bine ca mata 
și cu etatea și Cit sănătatea. Ciți ani îmi 'ai ?

Ochii celui întrebat se rotiră mai întii printre 
cei prezenți în compartiment ca și cum ar fi 
vrut să afle și părerea celorlalți. Apoi zise :

— Cam 65. Ori ești cumva leat cu mine...
— Luna aceasta, am intrat pe 77, măi frate I 
Cu toții au devenit interesați, privind uimiți

rw ■..WAV.■^W(W.%^^VAV.■.WAV«V.■.

mergi ți dumneata ? 
măsură din cap pină-n

la bătrînelul căruia, la prima vedere, nu-i dă
deai decît 60—65 ani. El privea mîndru la noi. 
Dar un tînăr, care pînă atunci privise liniștit 
pe geamul compartimentului, intră în discuție :

— Cum de arătați ața de bine la această 
etate ?

— Apăi, cum să vă explic eu dumneavoastră, 
toate acestea, adică faptul că nu sufăr de nici o 
boală și că arăt așa fain, la etatea mea ? Eu 
cunosc un medic renumit... Pe mine sportul m-a 
călit. In tinerețe am făcut atletism. Poate ați 
auzit de mine, dar ce să auziți că este mult de 
atunci... Prin 1921 am fost „șampion" al Româ
niei la săritura cu prăjina. Am sărit 3.70 m sau 
poate chiar mai mult, nici eu nu mai știu. Apoi 
am practicat gimnastica, voleiul. Cu toate că 
acum am 77 de ani, mai încerc să mă antrenez 
la inele, la patinaj. Dacă nu vă vine a crede 
ce spun întrebați în Arpașul de Jos, de mine, de 
Vasile Vasu. Apoi, adăugă cu fruntea sus :

— Vedeți, de aceea nu știu încă ce-i aceea 
boală și... Vocea vecinului meu fu curmată 
brusc de glasul conductorului.

— Urmează Sibiul!
La acestea, bătrînelul din Arpaș, sări ca un 

resort, se îmbrăcă, apoi strînse mina tuturor și 
ne aruncă din mers cuvintele :

— Mă grăbesc. Mă așteaptă nepoțica... l-am 
spus că nu întîrzii. Știți, astăzi împlinește 11 ani.

Hie IONESCU
fi.-jv-v v.'awv’.v.-.v.vîvmvwv’.'

„Cit de minunat ar fi s-o 
Manoliu — după părerea 
mare sportivă româncă a______ ____
rilor — povesthidu-și viața șl cariera. 
Vă rog să-i transmiteți această rugă
minte, din partea acelora care au iubit-o 
și au stimat-o și care așteaptă dc la ea 
un volum de amintiri. 11 așteaptă oricît, 
numai să-l vadă, intr-o zi, in librării". 
In mod sigur, vom putea cumpăra într-o 
zl acest volum. Pot să vă rog să-ml 
țineți locul la coadă ’

MITICA TEBEICA, COMUNA GIUVA- 
REȘTI. Pînă nu vede scris negru pe 
alb de către subsemnatul, prietenul dv. 
nu crede că Suru a Jucat. în urmă cu 
20 de ani. la Dinamo Să încerc ou să-1 
conving, fv.mizîndu-1 șl amănuntul că a 
făcut parte din formația de oază cu 
care această echipă avea să cîștige, in 
1955, primul el titlu de campioană.

ION MEDINȚU, COMUNA SCORNI- 
CEȘTI. „Dacă intr-un meci de fotbal, 
unui portar ,i se arată cartonașul roșu, 
de eliminare din joc, cine va trece in 
locul iul in poartă 7“ Un jucător de

Să potrivim adîncimea...
Apa era rece. Pescarul amorțise. 

Simțea cum degetele agățate de 
gheață alunecau. Hainele groase, 
îngreunate de apă, îl trăgeau spre 
adine...

★
— Și, zi, bătrîne copcar, apuci 

marginea 
mal, ai ?

— Măi
Eu știam să mă țin de marginea 
gheții... dar nu puteam să 
spre mal, cu toate 
gheață în piept...

— Și cum rămîne
— Dacă marginea

să mă fi agățat bine de ea...
— Ba, nene, eu cred că și cu

rajul trebuie să aibă o „margine"... 
Altfel, se duce pe copcă curajosul l

GABRIEL HINTS, TG. MUREȘ. Veți 
primi răspuns, pe larg, prin scrisoare. 
Vă puteți bucura. însă, de ne acum : 
el este cel dorit de dv. Vă urez succes 
în viitoarea dv. activitate baschetbalis- 
tlcă. Un tînăr de 1,91 m. se orientează 
bine dacă ia drumul baschetului, mai 
ales dacă are șl alte calități. Și dv., sa 
pare, le aveți !

IOAN GARDICIUC. GALAȚI. „La un 
meci de tenis, jucătorul X lovește min
gea cu capul, —- ------ --
advers, iar ' 
relua. Care

trimițînd-o în terenul 
jucătorul Y n-o mai poate 
este urmarea 7“ Este punct

j-^ă torul X. Mingea nu 
decît cu racheta, jucăto-

pierdut pentru 
poate fi vii 
rul X mal are, însă, o soluție: să-si În
cerce norocul la fotbal 1

MARIN TOCIU, BUCUREȘTI. în meciul 
cu Joe Frazier, din martie 1971. ~ 
Clay a fost trimis la podea o 
dată, în ultima repriză (a 15-a). 
el s-a ridicat. în repriza a 11-a 
trecut prin momente mult mai

Cassius 
gingură 
La „3", 
Clay a grele,

Ad- 
scos 

pentru partida 
Manuel e disperat 

un fel să ■ 
banalului

cap 1 ..... ____ ....
oltenii țin cu Oblemenco et Co. Dv.. ce 
credeți ?“ Eu ? Eu, mă abțin ! Dar sîn- 
teți chiar cralovean 7 După ștampila 
poștei, da. Și, totuși, nu vreți să-i lă- 
satl Cralovei, nici măcar campionatul. 
Aveți impresia că cei de la Craiova s-ar 
mulțumi numai cu Cupa ?

VIȘAN NEAGU. BUCUREȘTI. In pal
maresul întilnirilor dintre Rapid șl Pe
trolul, din cadrul campionatului Diviziei 
A, există In ediția 1962—63 o victorie a 
feroviarilor cu 6—1. O victorie obținută 
nu la Ploiești, ci la București. In sch.mb, 
în ediția 1964—65, Petrolul a învins pe 
Rapid cu 6—0. chiar la București.

PETRICA STUPARU. IAȘI (strada So. 
cola nr. 4, Bloc Q, scara A. apart. 2). 
„Vreau să primesc scrisori, despre sport, 
d- la cititorii ziarului „Sportul-, Voi 
răspuuc' tuturor". Am toate motivele să 
mă Îndoiesc. Nici eu nu reușesc acest 
lucru !

Ilustrații; N. CLAUDIU
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„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

U.T.C. Rezervarea Încăperii de la Ca
sa de cultură, precum și a ciie 
săli aproape Ia fiecare școală, 
tr>' nai rodul acestei colaborări.

sr Cu foarte puține excepții,
~ ma etapă este ca și încheiată. 

Multe unități — cum ar fi Combina
tul chimic și Fabrica de geamuri, fac 
pregătiri, pe pîrtii și patinoare, pen
tru etapa a doua. Aceasta a fost pro
gramată pentru a doua decadă a lunii 
februarie".

FRANCISC KOCIȘ — prim vice
președinte al C.O.E.F.S. Reghin :

< „Pentru întrecerile de schi a
1 trebuit să ne deplasăm Ia Bu- 

cin. Dar nici organizatorii și nici ti
nerii elevi, muncitori și funcționari 
nu au regretat. Excursia pină acolo 
a fost pusă la punct pînă în ultime
le detalii, iar concursurile propriu 
zise au fost Ia înălțime. In zilele de 
duminică pirtiile de pe muntele Bu- 
cin sînt animate de cîte 400—500 de 
tineri. Acum s-a luat măsura ca și in 
zilele de lucru, pentru tinerii care 
lucrează in schimbul de noapte și 
pentru cei aflați in concediu de odih
nă, să se organizeze deplasări pentru 
schi.

q Biroul de turism pentru tineret 
a răspuns solicitării Comitetului 

orășenesc U.T.C., precum și dorințe
lor noastre organizind caravane zil
nice spre Bucin. De asemenea, con
ducerile întreprinderilor și organiza
țiile sindicale — mă refer în special 
la Avintul și cooperația meșieșugă-

unei 
este
pri-

rească — ne-au ajutat să punem clu
bul tineretului la dispoziția particl- 
panților la „Cupa ................. *
cartierul Apalina 
de aici găzduiește zilnic 
de șah și tenis 
tlu-se o sală numai pentru
3

ziua 
două patinoare, ....
pentru întrecerile de schi, iar Clubul 
tineretului ne va oferi incăperile 
pentru tenis de masă și șah".

OVIDIU DANCIU — prim vicepre
ședinte al C.O.E.F.S. Luduș :

1 
școli 
înainte de plecarea elevilor în vacan
tă. In aceste zile sintem pe punctul 
de a încheia și întrecerile de patinaj. 
Cele mai reușite acțiuni — la toate 
cele 4 discipline — le-au organizat 
liceele nr. 1 și 2, precum și asocia
țiile Deservirea și Zahărul.
2 

jat 
am 
din __________ ___________ ____
pirtiei de schi de pe dealul Baroc. In 
acest fel s-a concretizat colaborarea 
factorilor chemați să organizeze „Cu
pa Tineretului".

~ Totul este pregătit pentru or-
J ganizarea în termen a etapei 

orășenești din „Cupa Tineretului".
întrucît Ia Tg. Mureș nu a existat 

o preocupare continuă, zi de zi, dar 
mai ales sfirșitul de săptămînă nu a

Tineretului". In 
al orașului, școala 

concursuri 
de masă, rezervîn- 

_ „' aceasta. 
Nu văd ce ne-ar putea Împie
dica să ținem etapa pe oraș in 

de 24 februarie. Am amenajat 
Bucinul ne așteaptă

„Condițiile naturale ne-au 
mis să încheiem etapele 

la schi și săniuțe
per- 

pe 
incă

Lingă riul Mureș, cu sprijinul 
Consiliului popular, am amena- 

un mare patinoar. De asemenea, 
colaborat cu organizațiile U.T.C. 
întreprinderi pentru amenajarea

fost folosit pentru organizarea de în
treceri, l-am rugat pe 
președinte al C.J.E.F.S., 
Bogdan, să se refere la 
te, precum și la altele 
ducă la organizarea cu

primul vice- 
tovarășulloan 
aceste aspec- 

menite să 
deplin succes 

a întrecerilor pentru „Cupa Tineretu
lui". Iată ce ne-a răspuns președin
tele comisiei județene de organizare 
a întrecerii : „Vreau întii să fac une
le precizări in legătură cu organiza
rea competiției în municipiul Tg. Mu
reș. Intrucit aici nu există un consi
liu municipal pentru educație fizică 
și sport, ca la Brașov, București, Cluj, 
etc. — deși se simte nevoia — noi, 
cei cițiva activiști ai C.J.E.F.S. avînd, 
firește, sprijinul Consiliului municipal 
ai sindicatelor și al Comitetului mu
nicipal U.T.C., trebuie să lucrăm di
rect cu asociațiile sportive. Acestea 
— le am în vedere numai pe cele din 
întreprinderi și instituții — sînt în 
număr de 34. In majoritatea dintre 
ele au fost organizate întreceri Ia 
sporturile de iarnă, mai ales la schi 
și săniuțe, deoarece condițiile natura
le ne-au permis. Zăpada mare de pe 
platoul Cornești a favorizat sporturi
le de iarnă din „Cupa Tineretului". 
Cele opt patinoare pe care le avem 
în Tg. Mureș — Voința, Mureșul, cele 
de la Institutul pedagogie, baza nau
tică, Liceu! industrial de construcții- 
mașini de la Grupul școlar forestier, 
de la Grupul școlar construcții și de 
la Liceul Papiu Ilarian — cunosc zil
nic animație deosebită. In continuare, 
eforturile noastre vor fi îndreptate 
spre buna reușită a etapei a doua a 
„Cupei Tineretului".

ACTUALITĂȚI

Principalele rezultate ale perioadei Rîșnov !

DUMITRU Șl SAMEȘ 
S-AU PREZENTAT

Componenții lotului reprezentativ au 
susținut în cursul zilei de lari un com
plex control medical efectuat la centrul 
de specialitate de la complexul „23 Au
gust". In cursul zilei de vineri s-au pre
zentat șl Dumitru șl Sameș, care au 
venit direct la Snagov. Primul suferă, 
de altfel, de o tendinită care va nece
sita un tratament special.

întorși la Sr.agov, cei 17 jucători au 
efectuat după amiază primul antrena
ment de la reunirea Iotului în noua com
ponentă. Bala și masajul au îuclielt* 
programul primei zile a reunirii.

U.T.A. IN LIBIA
• La 1 martie —dublă

între juniorii români și bulgari

Agrement bucureștean în perspectiva apropiată
(Urmare din pag. 1)

Ca să-i găsească confratelui „Voi
nicelului" un lăcaș, corespunzător 
din toate punctele de vedere, edilii 
sectorului 8 al Capitalei au făcut 
numeroase și asidue investigații. în 
cele din urmă s-a ajuns la soluția... 
Parcul copilului. Un loc excelent 
pentru scopul propus, dintr-o mie 
și unul de motive. Ca așezare, par
cul se află în inima sectorului. 
Apoi, locul are o veche și bine cu
noscută tradiție sportivă. Jur-îm- 
prejur, licee, școli generale și pro
fesionale, atît cît ,nu sînt poate ni
căieri în Capitală concentrate.

Odată locul stabilit, pentru ca 
acțiunea să înceapă neîntîrziat, 
(faptele relatate aici s-au petrecut

De la 24 la 26 ianuarie, in Bucegi 
AL lll-LEA RALIU SALVAMONT

In organizarea comisiei centrale 
tehnice de specialitate din cadrul 
F.R.T.A. va avea loc, în zilele de 
24—26 ianuarie a.c., cei de al III-Iea 
Raliu Salvamont. Este vorba despre 
o reuniune anuală a membrilor for
mațiilor de intervenție în cazurile 
de accidente turistice în munți în 
cadrul căreia se efectuează o verifi
care a cunoștințelor teoretice și prac
tice.

Probele practice se vor desfășura 
în masivul Bucegi, pe valea Ialomi- 
ței, în apropierea cabanei Padina un
de va fi locul de adunare al parti- 
cipanților, așteptați aici în cursul zi
lei de 23 ianuarie pentru ca în di
mineața următoare să se poată trece 
la realizarea programului. După cum 
ne-a informat dr. Liviu Cornea, se
cretarul Comisiei centrale tehnice 
Salvamont, se scontează pe o parti
cipare record întrucît numărul ca și 
aria de răspîndire a formațiilor Sal
vamont au sporit în ultimul an.

în luna octombrie a anului trecut), 
dar nu la întîmplare, ci pe baza 
unor studii de specialitate, 6-a a- 
pelat la un grup de cadre didactice 
de la Școala de specializare post- 
liceală de arhitectură. Pompilia Ba
ciu, Eugenia Anghel, Mihai Papaie, 
toți arhitecți, au venit la fața locu
lui, au făcut măsurători iar după 
ce s-au sfătuit cu oameni de alte 
specialități (în materie de sport și 
agrement, bineînțeles) au întocmit 
schițele.

Interesante, nimic de spus, și to
tuși, de aceste schițe s-a ținut sea
ma doar în parte. De ce ? Nici un 
arbore din parc nu trebuia sacri
ficat. Aspectul general al aleilor, al 
rondurilor de flori trebuia să ră- 
mînă același. Terenurile de sport, 
spațiile de joacă pentru copii, ca și 
toate celelalte amenajări urmau să 
ocupe doar spațiile libere ale par
cului, în așa fel încît să-1 între
gească fără a-i altera cu ceva fru
musețea. Și se pare că, în final, așa 
va fi.

Toamna lui ’73 s-a prelungit, cu 
vreme bună, după cum bine este 
știut, pînă tîrziu, spre decembrie. 
Timp bun de lucru și într-adevăr 
s-a muncit mult și cu spor. Elevii 
și salariații întreprinderilor din 
cartier au efectuat sute și chiar 
mii de ore de muncă patriotică. în 
fiecare zi se conturau tot mai pre
cis terenurile de sport ce le veți 
întîlni, nu peste mul timp, în Parcul 
copilului. Pe șantier putea fi înt- 
tîlnit, deseori, interesîndu-se de 
mersul lucrărilor, tovarășul Con
stantin Zamfir, secretar al comite
tului de partid, ca și Anton Neto- 
linschi, prim vicepreședinte al 
C.E.F.S. sectorul 8. Salariații de Ia 
„Baza utilaj chimic" și-au asumat 
sarcina să realizeze terenurile de 
tenis, cei de la I.F.M.A. (întreprin
dere specializată în ascensoare) — 
terenurile de volei. întreprinderii 
de transporturi turistice-auto îi va 
reveni meritul de a fi realizat te-

renurile de baschet. „Telecomunica
ției" — terenurile de handbal, „La- 
romet“-ului — popicăria, „I.M.M.R.. 
Grivița Roșie" — terenurile de 
joacă și toboganele, „I.M.M.R. Triaj" 
— balansoarele și leagănele, „Com
plexului Triaj" — caruselele etc., 
etc.

încă de pe acum, staționează — 
în acest parc — montate pe linii, 
două vagoane... restaurant, transfor
mate în săli de șah. Iată ; 
actuală și de perspectivă a

Capitală,

zestrea
_ _ i ..Voi

nicelului" nr. 2 din Capitală, pe 
care tineretul din cartierele Grivi- 
ța, Pajurei, Jiului-Scînteia și altele 
o vor admira și-i vor aprecia con
cret calitățile nu mai tîrziu de pri
măvara acestui an.

ALTE VIITOARE ZONE 
DE AGREMENT

• în sectorul 1, în primul se
mestru al anului în curs vor fi da
te în folosință, pe strada Barbu 
Văcărescu, două terenuri de fotbal, 
cîte unul de baschet, handbal și 
volei și două terenuri de tenis de 
cîmp.

• Tineretul din sectorul 3 va pu
tea petrece în mod plăcut și util 
orele libere la Parcul tineretului, 
de pe șoseaua Cățelu, unde vor 
funcționa un teren de fotbal și unul 
de handbal, două terenuri de bas
chet și volei. In plus, aici se va 
turna o platformă bituminizată, 
pentru diverse acțiuni sportive, iar 
pe marginea lacului Pantelimon va 
fi amenajat un ștrand.

• în cartierul Berceni Sud, sec
tor 5, în cadrul Complexului tine
retului, vor lua ființă trei terenuri 
de volei și cîte un teren de hand
bal, baschet și tenis de cîmp. în 
același sector vor mai fi amenajate 
alte 20 de terenuri de joacă pentru 
copii în apropierea străzilor Spiniș, 
Straja, Stoian Militaru, Reșița, 
Ghimpați, Emil Racoviță și Berceni 
Sud.

între 4 și 15 ianuarie, lotul repu
blican de juniori s-a pregătit la 
Rîșnov. Cei 23 de jucători 
(Morarii și Lung — portari ; Co
tigă, Popa, Agiu, Ungureanu, Ma
nea, Iacob, Filler și Elisei — fun
dași ; Solomon, Hurloi Șurenghin, 
Popescu, Gruia, Ioniță și Culea — 
mijlocași ; Toth, Motoc, Dragnea, 
Grosu, Dumitru, și Vrinceanu — 
atacanți) s-au antrenat cu rîvnă, 
executînd, cît mai aproape de pre
tenții, toate exercițiile impuse de 
antrenorii lor. S-a lucrat mult, 
într-o disciplină exemplară, con
știinciozitatea și modestia fiecărui 
jucător din lot impresionînd, fra- 
pînd pe spectatorul ocazional, aflat 
acolo, pe marginea terenului din 
apropierea vechii cetăți medievale. 
Nu s-a pus bază pe acele crosuri 
nesfîrșite, plictisitoare. Alergările, 
mai scurte, s-au făcut, de regulă, 
pe un traseu de 710 m, care a 
fost străbătut de 90 de ori în cele 
zece zile petrecute la Rîșnov. Două 
concursuri au punctat aceste aler
gări. Cel din 8 ianuarie a fost cîș- 
tigat de căpitanul juniorilor trico
lori, Hurloi. Clujeanul a parcurs 
cei 3 550 m în 13 minute și 25 de 
secunde. Duminică 13 ianuarie, în 
absența mijlocașului „șepcilor ro
șii", proba de alergare, pe distanța 
de 4 260 m. a revenit băcăuanului 
Elisei 
urmat 
Motoc 
fost 
Toth, 
Ultimii ? Ca de fiecare 
Vrinceanu și Popescu !
cursuri de alergare au avut drept 
scop testarea rezistenței Jucătorilor 
din lot, a capacității lor fizice. Tot 
așa cum, la sala de sport din 
oraș, prin repetarea de cinci ori, 
în cele zece zile, a unui circuit 
de exerciții, de loc ușor (împin
gerea barei de haltere, săritura pe 
ambele picioare peste banca de 
gimnastică, „valul", săritura cu 
genunchii la piept și simularea 
lovirii mingii cu capul, plonjon 
cu amortizări pe brațe, transpor
tarea partenerului pe brațe — 10 m 
tracțiuni în brațe etc.) s-a încercat 
îmbunătățirea forței generale.

Principalul obiectiv al perioadei 
de la Rîșnov a fost însă cu totul 
altul. Considerîndu-se că echipa a- 
re o pregătire fizică destul de 
bună, accentul pregătirilor s-a

(17 minute și cinci secunde), 
de Solomon (la 15 sec) și 
(la 18 sec). în continuare au 

cronometrați 
Popa, Cotigă,

Dragnea, 
Ungureanu. 
dată: Agiu, 
Aceste con-

mai multor 
organizarea 
de exerciții 
3 contra 2,

pus pe înlăturarea cît 
deficiențe semnalate în 
jocului prin structuri 
adecvate : 6 contra 5, 
2 contra 1 și partide în formații 
complete. Cei 23 de jucători au 
fost văzuți zilnic exersînd. S-a 
urmărit perfecționarea pasei îna
poi, demarcărilor rapide, preluărilor 
pe direcția de atac, schimbărilor 
bruște ale atacurilor, șutului pu
ternic și precis. Ne aflam la Riș
nov cînd lotul de juniori, împăr
țit în 
astfel 
durat 
teren 
pele 
într-un meci oficial, 
desfășurîndu-se rapid 
poartă la alta. Remarcabil ritmul 
primei ore de joc, demarcările o- 
portune, pasele precise, fără... su
ghițuri, cum se exprima cîndva 
Emerich Vogi, și frecvența șuturi
lor la poartă expediate de Grosu, 
Vrinceanu, Șurenghin, Motoc și 
fundașul lateral stînga Elisei. 
CURSIVITATEA JOCULUI și FI
NALIZAREA s-au îmbunătățit 
treptat, de la o zi la alta, acesta 
fiind de altfel, principalul câștig 
al perioadei de pregătire de la 
Rîșnov.

— Ce va urma ? l-am întrebat, 
cu două zile în urmă, pe Constan
tin Ardeleanu, antrenorul principal 
al lotului.

— Speram să participăm la tur
neul de la Ashabad, programat la 
mijlocul lunii februarie, dar pro
iectul a căzut. Un astfel de turneu, 
cu 3—4 jocuri puternice, ne-ar fi 
prins bine înaintea confruntării 
de la Passau, cu R.F. Germania. 
Rămîne să jucăm, la 1 martie, cu 
Bulgaria în deplasare. Este vorba 
de o dublă întîlnire-revanșă la 
meciurile disputate în toamnă la 
București — între selecționatele I 
și II ale celor două țări. în con
tinuare, cîteva partide cu 
de Divizia B, pe parcursul 
se va urmări omogenizarea 
ției și consolidarea ideii 
preconizată pentru meciul
16 martie; un examen greu, mai 
greu decît oricare altul susținut de 
reprezentantele prorrioțiilor trecute 
în preliminările Turneului U.E.F.A.

două echipe, a efectuat un 
de antrenament-joc care a 
circa 120 de minute. Pe un 
cu zăpadă, alunecos, echi- 
s-au... luat la întrecere ca 

meci oficial, atacurile 
de la o

HURLOI

S-a definitivat un alt turneu peste ho^ 
tare. E vorba de cel al echipei U.T.A. 
Intre 19 și 27 februarie, arădenii vor 
disputa trei jocuri în Libia, în organ!-1 
zarea clubului Ahli din Benghazi, a că
nii primă formație e antrenată de Ni-' 
colae Oaidă.

CODREA PĂRĂSEȘTE 
RAPIDUL...

In ultimul moment sintem informați 
că lotul fotbaliștilor de la Rapid, caz* 
se află în pregătire la Predeal, a fo«® 
părăsit de jucătorul Codrea. Antrenorul 
giuleștenllor. Ion Urecheata, ne-a decla
rat aseară într-o convorbire telefonică, 
următoarele : „Codrea m-a pus în fața 
unui fapt împlinit. A venit la mine cu 
geamantanul în mină și mi-a spus că 
pleacă de Ia Rapid, întrucît clubul li 
refuză de trei ani rezolvarea unor pro
bleme de ordin personal. Din cite mi-a 
spus, el intenționează să activeze în 
continuare ca antrenor și jucător Ia 
echipa orașului în care s-a născut și a 
debutat ca fotbalist — C.I.L. Sig’iotal 
Marmației. formație clasată pe Jocul S 
intr-una din seriile Diviziei C“.

I

U.M.T. Șl TINARA SA GARNITURA

Wergem
de 

se-
ATLETISM : Sala .23 August", 

la ora 9.30: „Cupa Unirii" pentru 
niori șl junior! II.

BASCHET : Sala Floreasca, de 
ora 10 : <------ -—
(f. A), IEFS — Steaua (m. A).

BOX : Sala de Cultură a sect. IV 
(str. Turturele), de la ora 10 : „Cupa 
Olimpia" pentru Juniori.

HOCHEI : Patinoarul artificial „23 
August", de la ora 16: turneul final 
al campionatului național : Dinamo — 
Dunărea Galați și Steaua — Sport 
Club M. Ciuc.

JUDO. Sala Dinamo, de la ora 14: 
campionatele republicane individuale 
ale juniorilor (mari și mici), etapa pe 
municipiu București.

TENIS Sala „23 August" (troleibuz 
86, autobuz 74), de la ora 9 : Între
ceri In cadrul „Cupei Unirii".

. _________ ____ la
Olimpia — Constructorul

echipe 
cărora 
forma- 
tactice 
de la

Laurențiu DUMITRESCU

NOUTĂȚI ÎN LOTUL SUCEVENILOR

VITEZIȘTII DE LA MUREȘUL Tg. MUREȘ 
AU ClȘTIGAT „CUPA ȘOIMII TUȘNAD

1

1

LA PATINAJ
Ultima reuniune a concursului de 

patinaj viteză, dotat cu „Cupa Șoi
mii Tușnad" s-a desfășurat pe o 
gheață de o calitate mai inferioară, 
din cauza brumei și zăpezii căzute 
în după-amiaza zilei precedente. 
Totuși, seniorii, juniorii și copiii 
participant la întreceri — punîn- 
du-și în valoare pregătirea și ta
lentul — au obținut rezultate mai 
mult decît mulțumitoare.

Seniori. 5 000 m : 1. A. Okoș (S.C. 
Miercurea Ciuc) 9:30,4, 2. A. Cioba-

H.

TÎRGUL; DE IARNĂ
vă pune la dispoziție :

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

duceri de preturi pină la 30"/» în cadrul TIRGULUI DE IARNA I TIRGUL 
DE IARNA — UN BUN PRILEJ DE ECONOMII IN FAVOAREA BUGE
TULUI FAMILIEI DV. !

<• A ”

r.t
LW SCUZAȚI W MOMENT, 
:MADUC, SÂ VIZITEZ'.MAGA
ZINELE ÎN CARE S-A PE5-

nu (Agronomia Cluj) 9:49,9, 3. 
Timiș (Agronomia Cluj) 9:55,3 ; se
nioare, 3 000 m : 1. Liana Cardaș 
(Mureșul Tg. Mureș) 6:25,6, 2. Eme- 
șe Bogdan (Sc. sp. M. Ciuc) 6:26,9,
3. Eva Fokt (Mureșul Tg. Mureș) 
6:37,8. Iată acum cîștigătorii în ce
lelalte probe : juniori, cat. I, 3 000 
m — Gabriela Kelemen (S.C. Mier
curea Ciuc) 6:40,1 și Andrei Erdely 
(C.S.M. Cluj) 5:32,0 ; juniori cat. a 
II-a, 3 000 ni — Cornel Munteanu 
(Șc. sp. M. Ciuc) 5:45,5 ; 1 500 ni — 
Agneta Rusz (Șc. sp. M. Ciuc) 3:00.4; 
copii 13—14 ani, 1000 ni — Iudith 
Balint (Mureșul Tg. Mureș) 2:01,4 
și Adorian Zultan (Mureșul Tg. 
Mureș) 1:49,5 ; copii 11—12 ani, 300 
m — Maria Tomor (Agronomia 
Cluj) 35,4 și Radu Neculicioiu (Di
namo Brașov) 32,6, record republi
can (v.r. 33,5) ; copii 9—10 ani, 200 
m — Marinela Zahiu (Șc. sp. Sibiu) 
27,4 și Marcel Truță (Agronomia 
Cluj) 25,4 ; copii 7—8 ani, 100 m — 
Maria Szakacs (Șoimii Tușnad) 26,5 
și A. Fulea (Șc. sp. Sibiu) 14,1.

Clasament pe echipe : 1. Mureșul 
Tg. Mureș 145 p ; 2. Șc. sp. Sibiu 
139 p, 3. Șc. sp. M. Ciuc 114 p,
4. Agronomia Cluj 97 p, 5. C.S. 
Miercurea Ciuc 67 p, 6 Dinamo Bra
șov 51 p, 8. Șoimii, Tușnad 48 p, 
9. C.S.M. Cluj 36 p, 10. Constructo
rul București 18 p.

Nu putem încheia fără a subli
nia contribuția adusă la buna or- 
ganizare a concursului de către in
structorul voluntar de patinaj vi
teză, Nicolae Toth, președintele a- 
sociației sportive „Șoimii" Tușnad.

C.S.M. Suceava a avut în tur 
o comportare peste așteptări, ocu- 
pînd locul 2 în clasament, la un 
punct de lider (Gloria Buzău). Cum 
șansele de a cîștiga seria și im
plicit dreptul de a promova 
sînt dintre cele mai bune, 
antrenorului P. Moldoveanu 
ceput antrenamentele încă 
ianuarie, după obișnuita 
medicală trecută cu bine de toți 
componenții lotului. Antrenamen
tele zilnice, care au crescut în in
tensitate, vor continua la Suceava 
pînă la 28 ianuarie, cînd întreg 
lotul se va deplasa la Cîmpulung 
Moldovenesc, pentru un stagiu de 
pregătire de 
sucevean au 
Va modificări ; 
serviciile lui 
dezlegare 
șoreană), Căldăruș își satisface 
stagiul militar, iar-Dascălu (Dina
mo), Neacșu și Ioniță (Victoria Ro
man) sînt noile achiziții ale forma
ției. în planul de pregătire a echi
pei sînt cuprinse și o serie de par
tide de verificare cu C.F.R. Paș
cani, Politehnica Iași, A.S.A. Cimpu- 
lung Moldovenesc, Foresta Fălti
ceni și A.S. Botoșani. Pentru retur, 
antrenorul P. Moldoveanu dispune 
de următorii jucători : Petcu 
I. Rusu, . Nicola, Boghiu, Crăciu-

nescu, Iancu, Petcu n, Selimeși— 
Popescu, Mirăuță, Neacșu—Gălă- 
țeanu, Gherine, Suciu, Xosep, Efti- 
mescu, Enache, Ioniță, Dascălii. 
Aursulesei.

în „A" 
elevii 

au în- 
din 7 
vizită

P. PEANA

PROGRAM INTENS

12 zile. în lotul 
intervenit și cîte- 

s-a renunțat la 
Calinin (a primit 

pentru o echipă timi- 
Căldăruș își

SLALOMUL URIAȘ
(Urmare din pag. 1)

unui atac viguros al românilor, e- 
voluția lor a părut ușor inhiba
tă, făcîndu-ne să nu-i recunoaștem 
față de antrenamentele din ajun, 
dar în același timp lăsîndu-ne să 
sperăm într-o comportare superi
oară pentru proba de slalom spe
cial de duminică. Dintre ei doar 
sovieticul Victor Markin și aus
triacul Harald Lipp au făcut curse 
aproape de posibilitățile pe care le 
au, încercînd să cîștige poziții 
fruntașe, deoarece problema pri
mului loc a fost rezolvată prin cei

TINERII PATINATORI S-AU ÎNTRECUT 
PENTRU „CUPA CARPAȚI"

BRAȘOV, 19 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). — Vineri și 
sîmbătă, patinoarul artificial din 
Poiana Brașov a găzduit cea de a 
V-a ediție a „Cupei Carpați", com
petiție organizată de comisia de 
specialitate din cadrul C.J.E.F.S. 
Brașov. La startul acestei ediții au 
fost prezenți o parte din cei mai 
talentați juniori pînă la 16 ani din 
București, Cluj, Miercurea Ciuc și 
Brașov.

Zăpada căzută vineri în timpul 
programului de figuri obligatorii și 
ceața densă din ultima zi, la pro
gramul liber, au stînjenit concuren- 
ții, a căror strădanie pentru o evo
luție superioară — în aceste condi
ții atmosferice — merită a fi sub
liniată. Concursul a marcat pregă-

participanți- 
echilibru de 
prin puncta

jele strînse. O notă bună, în special 
pentru elevii fostului multiplu cam
pion național Roman Turușanco, 
care au reușit să se claseze pe pri
mul loc atît la fete cît. și la băieți, 
cucerind trofeele puse în joc.

Iată rezultatele finale: băieți — 
1. Bogdan Krutii (Dinamo Brașov) 
50,40 p ; 2. Leonardo Azzola (Olim
pia Cluj) 49,65 ; 3. Klaus Schell
(Dinamo Brașov) 49,57 p. Fete — 1. 
Mariana Ghitu (Dinamo Brașov) 
50,57 p, 2. Roxana Stănișor (Dina
mo București) 50,13 p, 3. Dana Ni- 
grim (Dinamo Brașov) 44,57 p.

tirea mulțumitoare a 
lor, derivînd și un 
forțe, marcat de altfel

Carol GRUIA

Șl LA „TEHNOMETAL
Tehnometal București, una dintre 

numeroasele divizionare C animate 
de atitea ambiții pentru sezonul 
primăvară, se pregătește și ea 
tens în aceste zile. Antrenorul 
Unguroiu a început la 10 ianuarie 
pregătirile cu un lot de 19 jucători 
și anume : Ilila, Cepănaru, Spink, 
Neacșu. Vaitla, Ștefan, Ciocoiu, Mi- 
troi, Paulina, Bucătaru, Bogdan, Ma
rinescu, Răcănel, Vanea, Lăzărescu, 
Pantelimon, Coman, Dumitraș și Gh. 
Mircea, ultimii trei provenind de la 
formația de juniori. în dorința de a 
îmbunătăți substanțial jocul echipei, 
și, implicit, poziția sa din clasamen
tul seriei a V-a a Diviziei C (unde ocu
pă locul VII), antrenorul Unguroiu a 
inclus în . programul de pregătire al 
formației sale și cîteva jocuri ami
cale cu adversari puternici din Capi
tală cum ar fi Sportul studențesc, 
Metalul și Progresul București, ală
turi de meciuri mai ușoare cu Voința 
și Electronica.

Vasiie IORDACHE

Cu statura sa de luptător la ca
tegoria super-grea, și cu inima la 
fel de mare, Lipoczi, portarul de 
.odinioară al Dermatei Cluj, al 
C.C.A.-ului, al lui A.S.A. Craiova, 
îndeamnă la lucru o grupă de ti
neri pe șoseaua ce duce în sus pe 
Valea Cernei. Lotul lui U.M.T. — 
fiindcă el reprezintă acest pluton de 
alergători — e o reuniune de tine
rețe și de speranțe. „Am doar pa
tru jucători peste 23 de ani : Tatar, 
Grozăvescu, Guțuli și Munteanu, ne 
spune Lipoczi. Buni pentru expe
riența lor. în rest, unii abia ieșiți 
din juniorat, alții încă în vîrsta 
asta. Nu avem pretenții și ifose. 
Sintem mulțumiți dacă ne aflăm 
printre cei renumiți, din frunte. Și, 
cine știe, poate ne facem un loc 
bun de tot, nimeni neluîndn-ne în 
seamă...".

Mulți vorbesc despre spiritul bun 
al jocului formației timișorene. 
Nu-i o întîmplare asta. în marea 
uzină lucrează mulți foști sportivi 
de renume, mulți experformeri ai 
fotbalului. Avem de-a face cu o 
secție foarte echilibrată în care co
piii și juniorii nu sînt pe ultimul 
plan. Dar o să vorbim despre asta, 
poate, altă dată. Acum, să lăsăm să 
vorbească faptele în direcția aceas
ta. Cum ? Prin simpla enumerare 
a componenților lotului actual, cu

vîrstele și — acolo unde e cazul —1 
cu specificarea celor ridicați de 
U.M.T. Deci : Filip (23 ani), Tatar 
(34) — portari ; Farago (18), Crap- 
cin (23), Ramis (23), Viță (21 — 
U.M.T.), Grozăvescu (27), Suh (23)
— fundași; Bostan (20 — U.M.T.), 
Guțuli (26), Gherga (23)—mijlocași; 
Micu (20 — U.M.T.), Belanov (20 — 
U.M.T.), Munteanu (26), Tauber (20
— U.M.T.), Roșu (18). Cu cinci ti
neri jucători ridicați în propria 
secție, cu alții — ca Farago, Roșu, 
Gherga — veniți tot din secții ti
mișorene, U.M.T. a construit aceas
tă formație a speranțelor. Prima 
sa probă, pe parcursul turului, n-a 
decepționat. Al doilea moment de 
punere sub presiune, returul, e mai 
pretențios 
cel puțin, 
din prima

Cei din
rei cred că vor trece cu bine și al 
doilea hop. E util pentru fotbalul 
nostru ca asemenea operațiuni de 
construcție — cu majoritatea „ma
terialului propriu" — să izbîndeas- 
că ; pentru valoarea sa de imitație, 
de stimulare. Să avem răbdare 
pînă în zilele de Iunie cînd se va 
produce bilanțul din foarte agitata 
serie a II-a... (Ef. I.).

pentru că e vorba de, 
confirmarea reușitelor 

zonă a parcursului.
echipa nr. 2 a Timișoa-

Și U.M.T. s-a supus tradiției: o fotografie la statuia lui Hercules, din cen
trul Băilor Herculane. Un apropo că va lua ceva din forța eroului mito

logiei pentru aprinsa luptă a returului ?
Foto : Dragoș NEAGU

A FOST DOMINAT DE
trei români. REZULTATE TEHNI
CE : 1. Constantin Văideanu (ASA) 

2. Alexandru Manta (ASA)
3, loan Cavași (Dinamo)
4. Dorin Munteanu (CSU 
2:45,1 ; 5. Gheorghe Vulpe

2:41,9 ;
2:42,9 :
2:43,3 :
Brașov)

SCHIORII ROMÂNI
(CSU) 2:45,5 ; 6. Victor Markin 
(U.R.S.S.) 2:45,7 : 7. Petre Soiu (Di
namo) 2:45,8 ; 8. Paul Ivănescu 
(ASA) 2:48,3 ; 9. Harald Lipp (Aus
tria) 2:49,4 ; 10. Nicolae Stinghie 
(ASA) 2:49,7.

CATEGORIILE TRAGERII EXTRA
ORDINARE PRONOEXPRES A 
„NOULUI AN" DIN 6 IANUARIE 

1974

FONDIȘTII JUDEȚULUI BRAȘOV
ȘI-AU DESEMNAT LIDERII

Apropiindu-se de mijlocul sezo
nului, fondiștii au făcut o repetiție 
generală, cu caracter de selecție 
pentru desemnarea celor mai ri
dicate valori județene. Pentru acest 
scop s-au prezentat la startul con
cursului din Poiana Brașov peste 
140 de sportivi 
de calitatea și 
(subțire) care a 
cînd mult mai 
și ‘alergările pe

și ei ușor afectați 
stratul de zăpadă 

înmuiat gheața fă- 
dificile urcușurile 
plat. Aceste cam

pionate județene au meritul de a 
fi stabilit ierarhii superioare, ofe
rind posibilitatea antrenorilor de 
a-și finisa pregătirile înaintea a- 
propiatelor campionate republicane 
și mai ales a concursului interna
țional de fond „Cupa Caraiman" ce 
se va disputa la sfirșitul săptă- 
mînii viitoare la Bușteni. Notînd 
că o parte dintre concurenți se află 
angajați în diferite întreceri inter
naționale, remarcăm pentru com
petiția de sîmbătă rezultate scon
tate, față de performanțele con
cursurilor anterioare.

în ciuda timpilor mai slabi, rea-

lizați, pe aceleași distanțe, efortul 
a fost incomparabil mai mare și 
testul de dificultate foarte potrivit 
pentru stadiul pregătirilor. REZUL
TATE TEHNICE : 3 km — juni
oare mici: 1. Marcela Țeposu (LES 
Predeal) 11,06; 2. Nicoleta Scurtu 
(LES) 11,45 ; 3. Elena Țeposu (LES) 
12,02. 5 km — juniori mici: 1. 
Moise Gîrbacea (LES) 19,03 ; 2.
Costel Terci (LES) 20,09 ; 3. loan 
Cimpoia (Rîșnov) 20,40. 5 km — 
junioare mari: 1. Ana Bădescu 
(Dinamo) 22,27, 2. Luci Benga
(Tractorul Brașov) 23,00 ; 3. Denisa 
Kemf (LES) 23,40. 10 km — juniori 
mari: 1. Ion Pelin (Steagul roșu) 
39,03 ; 2. Gheorghe Cercel (ASA) 
39,06 ; 3. Ovidiu Gîrbacea (LES) 
39,28. 10 km — senioare : 1. Elena 
Bașa (Dinamo) 44,27, 2. Maria Ba- 
rabaș (Tractorul) 45,19, 3. Adriana 
Barabaș (Tractorul) 45,45. 30 km 
— seniori: 1. Gheorghe Cercel
(ASA) lh54:23, 2. Gheorghe Cim
poia (ASA) lh55:30, 3. Nicolae Co
jocarii (Dinamo) lh55:45,

FAZA I
variante a
49 a 9.141
2251 lei ; categ. D : 8719,70 a 60 lei.

— Categoria A : 1,35
100.000 lei; categ. B : 
lei; Categ. C : 199 a

FAZA a II-a — Categoria 1 : 3 
variante 10»/o a 50.656 lei; categ. 
2 : 2,70 9 56,284 lei ; categ. 3 : 28,40 
a 5.351 lei ; categ. 4 : 103,25 a
1.472 lei ; categ. 5 : 263,75 a 576 
lei ; categ. 6 : 8183,35 a 40 lei ; 
categ. 7 : 268,45 a 300 lei; categ. 8 : 
3473,85 a 60 lei.

FAZA a IH-a — Categ. H : 15,70 
excursii în Cehoslovacia de cîte 2 
locuri • Categ. I : 76,60 a 1000 lei ; 
Categ. J : 2637,25 a 60 lei. Premiul 
de categ. A 100% a revenit parti
cipantei Elena Alex. Cursaru din 
Brăila care, la alegere, poate opta 
pentru suma integrală sau pentru 
un autoturism Dacia 1300 și dife
rența în numerar — Premiile de 
categoria 1 (100/o) și Categ. 2 i 
(lOO°/o) au revenit în ordine parti- 
cipanților : Eugen Milică din Cons
tanța, Nicolae Gruia din Deva, 
Gheorghe Bilec din Pașcani și res
pectiv lui Dan Grigore Cojan.

Conform regulamentului cîștigă- 
toriî, în cadrul valorii unitare, au 
dreptul de a obține la alegere o 
excursie în China și R.P.D. Core
eană sau în R. F. Germania la 
C.M. de Fotbal 1974.

Rubrică redaeta’ă de
LOTO-PRONOSPORT



BILANȚ MONDIAL LA HALTERE - 1973

NOUL REGULAMENT STIMULEAZĂ 
OBȚINEREA MARILOR PERFORMANTE
• 41 recorduri ale lumii • Sportivii sovietici pe primele locuri la majoritatn

. O retrospectivă a sportului cu hal
tere pe plan mondial în 1973 ne 
furnizează, firește, multe lucruri in- 
.teresante. Din oapul locului, trebuie 
■să consemnăm marile schimbări sur- 

t. venite _ pe tațiloul recordurilor mon- 
âdiale, în urma eliminării stilului îm- 
ppins. Ziarul parizian L’Equipe apre- 
• ciază că prin eliminarea „împinsului", 
i «sportul. halterelor a devenit mai mo- 
:<iern și că grație acestei schimbări 
ide regulament a fost înregistrat, în 
[medie, un progres de 5% in ce pri- 
ț vește îmbunătățirea recordurilor mon
diale. La acestea, noi am mai avea 
ide adăugat că noul regulament con
tribuie la o mai bună specializare a 
(halterofililor pe stiluri și că, în ge
neral, prin scurtarea concursurilor, 
ele au devenit mai interesante și 
mai accesibile spectatorilor. Toate a- 
cestea au fost confirmate la campio
natele europene organizate în 1973 la

f

totodată a 23 de recorduri mondiale. 
Supremația halterofililor sovietici este 
explicabilă, dacă avem în vedere masa 
imensă a tinerilor care practică a- 
cest sport în U.R.S.S. în evidența 
federației unionale de haltere figu
rează nu mai puțin de 350 000 de 
halterofili, adică mai mulți decît toate 
celelalte țări ale lumii la un loc ! Nu 
e deci de mirare că la 6 din cele 
9 categorii de greutate, primele locuri 
sînt deținute de sportivii sovietici, 
sau că printre primii 10 performeri 
ai anului, Ia fiecare categorie figu
rează cel puțin 4—5 reprezentanți ai 
U.R.S.S.

Trei dintre marii performeri din 
Uniunea Sovietică ocupă locuri deo
sebite în ierarhia mondială. Este 
vorba de Vasili Alekseev, recordma
nul mondial la supergrea, care din 
1966 a corectat pînă acum nu mai 
puțin de

Iul smuls, performantă remarcabilă. 
Și alți halterofili români se apro
pie de plutonul fruntaș pe plan mon
dial. Aurel Miuț cu 277,5 kg. la cat. 
ușoară, Marian Grigoraș cu 250 kg. 
Ia cat. pană. în rest, decalajul este 
destul de mare, îndeosebi la catego
riile superioare de greutate. Pentru 
edificare, vă prezentăm în tabelul a- 
lăturat primii trei clasați din lume 
și cei mai buni performeri români 
ai anului 1973.

Sperăm că decalajul se va micșora 
în continuare și că progresul reali-

CELE MAI BUNE PERFOR
MANȚE MONDIALE IN 1973

CATEGORIA MUSCA
1. Nassiri (Iran) 240 kg, 2. Sziics 

(Ungaria) 230. 3. Smalcerz (Polonia)
227.5. ...8. jon Hortopan (România)
217.5.

al Romă

ASTĂZI IAU SFlRSIT ÎNTRECERILE
CAMPIONATULUI MONDIAL DE BOB. 2 PERSOANE-r J

echipajul Zimmerer - Utzschneider (R.F.G.), pe primul loc

TEEE)
Competiția internațională masculină 
baschet dotată cu „Marele premiu 
orașului Varșovia” s-a încheiat cu 
toria selecționatei orașului Moscova. < 
dștlgă pentru a patra oară trofeul, 
finală, baschetballștii sovietici au 
vins cu scorul de 73—66 ( 32—39) form 
Legia Varșovia. In meciurile pentru 
sament s-au înregistrat rezultau 
locurile 3—4: Slensk Wroclaw — pi 
84—72; locurile 5—6 : „Polonia" Varș: 
— Budapesta 85—76 (după prelungi 
locurile 7—8: Sofia — Sel. de junioi 
orașului Varșovia 101—59.■
Peste 10 000 de spectatori au urmări: 
Sao Paulo meciul internațional am 
de baschet dintre echipele Braziliei 
U.R.S.S. Baschetballștii brazilieni au 
tigat cu scorul de 82—78 (40—42).■
Contânuîndu-și turneul în S.U.A., ech 
de lupte a Japoniei a obținut un j 
succes întrecînd la Allendale (Michig 
cu scorul de 6—1 echipa Rapid Are, ■
Campionatele mondiale de zbor fără r 
tor care au loc la Waikerie (Austn 
de sud) au continuat cu desfășura 
unei alte probe pe traseu triunghiular, 
clasa standard (294 km) primul a t 
minat francezul Michel Mercier cu 1 
p (63.800 km medie orară) iar la el; 
„liber** pe un traseu de 33 km victo 
a revenit americanului Moffat — 1 000 
în clasamentul general (clasa standai 
conduce francezul Mercier, iar la cit 
„liber** lider este Ragot (Franța).
■
In turneul international feminin de 
de la San Francisco s-au disputat sen 
finalele probei de simplu. Billie Je 
King a învins-o cu 6—1. 6—3 pe Nan 
Richey Gunter, iar Chris Evert a cîș 
gat cu 7—6, 6—2, jocul cu Kerry W 
viile.■
Cea de-a 33-a ediție a campionatul 
unional feminin de șah s-a încheiat 
Tbilisi cu victoria campioanei mondîa 
Nona Gaprindașvili. care a totalizat 
puncte din 19 posibile. In urma^maesti 
din Tbilisi s-a clasat camploan,, de an 
trecut, Marta Șui — 13*/2 P, apoi Nil 
Medianikova - 13 P. Valentina Ko: 
lovskaia — 12 P«

decît la antrenamente.SAINT MORITZ, 19 (prin telefon). 
Stațiunea gazdă a campionatelor mon
diale de bob este supraaglomerată, 
în ultimele zile au venit aici mii de 
turiști din numeroase state europene, 
din America și chiar din 
și Australia. Boberii sînt 
pretutindeni de amatorii de ___
grafe. In ultima noapte, dinaintea 
startului în primele două manșe ale 
campionatului, la St. Moritz a nins 
intens și se părea că întrecerile de 
sîmbătă dimineață vor trebui ami
nate. Ninso;rea s-a oprit însă la 
timp și cu un ultim efort, organiza-

Japonia 
asaltați 

auto-

torii au pus pîrtia pe „linia de plu
tire". La 8,30, ora stabilită pentru 
debutul coborîrilor-pilot, difuzoarele 
au intrat 'n funcțiune anunțînd echi
pajul căruia i-a revenit cinstea să 
culeagă primele aplauze ale miilor de 
spectatori înșirați, încă din zori, de-a 
lungul celor 1 620 m ai pîrtiei. Acesta 
a fost Sacs Gunther — Robi Dikson, 
ultimul, fost partener al celebrului 
bober Nesch, campion olimpic. După 
alte cinci coborîri-pilot, au început 
întrecerile propriu-zise ale campio
natului.

In general s-au scos timpi mai

slabi
adevărat, a fost curățată de .......__
dar temperatura ridicată a influențat 
calitatea gheții, făcind-o mai puțin 
lunecoasă. în primele două manșe 
ale campionatului, cele mai bune re
zultate le-au obținut echipajul vest- 
german Wolfgang Zimmerer — Peter 
Utzschneider care a realizat 1:18,07 
și respectiv 1:18,10. Surprinzătoare 
comportarea primului echipaj fran
cez Roy—Hessung care, înaintea ul
timelor două manșe ocupă locul II 
în clasament cu 1:18,35 și 1:18,74. 
Aceștia sînt. urmați de Heibl—Hohl- 
warter (R.F.G.) 1:18,65 —
Gruber—Schusehin (Austria)
— 1:19,07, W. DeUekarth—Sperling 
(Austria) 1:18,47 — 1:19,50. Echipajele 
românești, Ion Panțuru — Marian 
Huzum și Panțuru — Dumitru Pascu 
(Panțuru și-a schimbat în manșa a 
doua „’'mpingătorun 1:20,04 — 1:19,90 
(locul 14) și Dragoș Panaitescu — 
Marcel Furdui 1:20,00 — 1:20,43 (lo
cul 18).

Am vorbit Ia telefon și cu repre
zentantul nostru Ion Panțuru. Acesta 
ne-a declarat că în ultimele două 
manșe iși vor îmbunătăți neîndoios 
situația în clasamentul general al 
campionatului. Comportarea lor mai 
slabă este urmarea numărului redus 
de coborîri Ia antrenamente, în com
parație cu majoritatea reprezentan
ților R. F. Germania, Austriei 
chiar a celor din Franța.

Pirtia, 
zăpadă

CATEGORIA COCOȘ
1. Klrov (Bulgaria) 257,5 kg, 2. To

dorov (Bulgaria) 255,3 Mikl (Japonia)
252.5.

CATEGORIA PANA
1. Șanidze (U.R.S.S.) 272,5 kg, 2. 

Nurikian (Bulgaria) 270, 3. Golupțov 
(U.R.S.S.) 267,5, ...Marian Grigoraș 
(România) 250.

CATEGORIA UȘOARA
1. Kirjinov (U.R.S.S.) 305, 2. Kucev 

(Bulgaria) 302,5 , 3. Kaczmarek (Po
lonia) 292,5. ..Aurei Miuț (România)
277.5.

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE
Kolev ^Bulgaria) 337.5. 2. Mihai-

322,5. ...Constantin Dumitru (Ko-

50 de recorduri mondiale, 
de Pavel Pervușin la ca
tegoria grea, primul hal
terofil din lume care a 
atins fenomenalul rezul
tat de 400 kg la totalul 
celor două stiluri și de 
David Rigert (337,5 kg 
ia cat. semigrea).

PROGRESE 
Șl REGRESE...
Pe plan mondial, anul 

care s-a scurs a relevat 
progresele acestui sport 
în unele țări și îndeo
sebi în Bulgaria și R. D. 
Germană. La ambele 
campionate (europene și 
mondiale) echipa Bulga
riei a fost întrecută la 
limită de cea a U.R.S.S. 
Atanas Kirov (cat. 
și Dimităr Kolev 
semimijlocie) sînt 
mai buni din 
Mladen Kucev 
șoară) și 
kian (cat. 
locul II.
progrese 
repurtat, 
categoriile 
tate, sportivii din R. 
Germană.

Dacă halterofilii 
ghiari se mențin, in 
neral la același nivel, în 
schimb cei polonezi și 
cei americani sînt în re
gres. Pe lista celor mai 
buni 10 performeri, la 9 
categorii, nu figurează 
decît 4 halterofili polo
nezi, foarte puțini față 
de acum 4—5 ani, cînd 
echipa Poloniei constituia 
o veritabilă forță, 

surprinzător
din S.U.A.

listele
pare

cocoș) 
(cat. 

cei 
lume, 

(cat. u-> 
Norair Nuri- 
pană) sînt pe 
De asemenea, 

frumoase au 
îndeosebi la 

mari de greu- 
' _ D.

ma-
ge-

1:18,64.
1:18,54

PE GHEATA ȘI PE ZAPADA
i. ) ____ __ _____

iov (U.R.S.S.) 327,5, 3. Bikov (Bulga
ria) r* - . z__ t:__ zz..
mânia) 287,5.

CATEGORIA MIJLOCIE
1. Rîjenkov (U.R.S.S.) 357,5, 2. Sării 

(U.R.S.S.) 350, 3. Zielecke (R.D.G.)
347.5, ...Gheorghe Mîlnea (România)
302.5.

CATEGORIA SEMIGREA
I. Rigert (U.R.S.S.) 377,3, 2. Polto- 

ratski (U.R.S.S.) 365, 3. Kolotov
(U.R.S.S.) 365.

CATEGORIA GREA
1. Pervușin (U.R.S.S.) 400. 2- Ustlu- 

jin (U.R.S.S.) 332.5, 3. lakubovski
(U.R.S.S.) 380, ...Spiridon Herghelegiu 
(România) 340.

CATEGORIA SUPERGREA
1. Alekseev (U.R.S.S.) 417,5, 

ding (Belgia) — 
(U.R.S.S.) 405 
nia) 337,5.

412,5.
...Vasile

____ 2. Re-
3. Batîșcev 

Deac (Româ-

în anul carezat de sportivii noștri
a trecut va fi confirmat și în 1974. 
Ar fi bine, dacă la marile competiții 
din acest an, îndeosebi la C.E., Româ
nia ar fi prezentă cu o echipă com
pletă.

Ion OCHSENFELD

în stațiunea italiană de sporturi 
de iarnă Cortina d’Ampezzo se des
fășoară în prezent prima ediție a 
campionatelor mondiale de patinaj 
viteză rezervate juniorilor. în prima 
zi, un dublu succes a repurtat spor
tiva vest-germană Monika Pfiug 
care a cîștigat probele de 500 m în 
45,04 și 1 500 m in 2:25,31. Proba 
masculină de 500 m a revenit cana
dianului Gerard Cassan în 41,88, 
urmat de sovieticul Iuri Babenkov 
— 42,20 și de norvegianul Engeld- 

de 
în 
de

stad — 42,58. Olandezul Jan 
Vries s-a clasat pe primul loc 
proba de 3 000 
4:29,57.

m, cu rezultatul

★
contînd pentru „Cu- 
europeni" la hochei

într-un meci 
pa campionilor 
pe gheață echipa cehoslovacă Tesla 
Pardubice* a învins cu scorul de 
2—1 (0—1, 2—0, 0—0) echipa nor-

POZIȚIILE HALTEROFILILOR 
ROMÂNI — MEREU MAI BUNE

de 
tul 
apar 
lor
tul halterelor din S.U.A. se află in
tr-un regres accentuat.

Ion Hortopan, cel mai bun halterofil 
niei în 1973

asemenea, 
că

Este, 
fap- 

nu 
primi- 

că spor-

halterofilii 
deloc pe 

10 clasați. Se

CONTINUĂ MECIURILE CANDIDATILOR

INTERNAȚIONALELE" DE TENIS
A

DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

Campionatul de hochei al U.R.S.S.
vegiană Vaaleregen. Returul va a- 
vea loc peste zece zile la Pardubice.

★
în cadrul competiției internațio

nale de patinaj viteză de la Davos, 
cunoscutul campion suedez Goeran 
Claeson a terminat învingător în 
două probe : 1 500 m în 2:04,19 și 
5 000 m în 7:38,84. în clasamentul 
general, la multiatlon, Goeran Clae
son a ocupat primul loc cu 171,861 
p, fiind urmat de compatriotul său 
Oerjan Sandler — 174,707 p.

Concursul feminin a fost cîștigat 
de patinatoarea vest-germană Mo
nika Stutzle — 193,876 puncte, ur
mată de Tuula Vilkas (Finlanda) — 
194,140 p și Sylvia Filipsson 
dia) — 195,207 p. Rezultate : 
m : Monika Stutzle — 1:34,54 ; 
m : Tuula Vilkas — 5:11,52.

★
internațional feminin 

la Muehllei- 
Karl Marx 
proba de 5 
loc s-a cla- 

Blanka 
realizat

(Sue-
1 000
3 000

Și

OAMENI Șl MAȘINI

Madrid și la campionatele mondiale 
desfășurate în același an la Havana. 
Organizate în țări în care sportul hal
terelor este mai puțin cunoscut (Spa
nia și Cuba), aceste mari competiții 
Internaționale au avut darul să mă
rească popularitatea halterelor, fspt 
dovedit de numărul mare de specta
tori prezenți la întreceri. .

Referindu-ne la marile performanțe, 
vom aminti câ în 1973 au fost îm
bunătățite 41 de recorduri mondiale 
la cele 9 categorii de greutate ! Este 
o cifră care demonstrează un progres 
extraordinar, neîntîlnit în trecut cînd 
existau trei stiluri.

PERFORMANȚE REMARCABILE 
ÎN U.R.S.S.

Protagoniști ai celor mai impor
tante întreceri continentale și mon
diale au fost halterofilii sovietici, 
victorioși atit la C.E. de la Madrid 
cît și la C.M. da :a Havana, autori,

în repetate rînduri am arătat că 
halterofilii români s-au afirmat în 
1973, și ca dovadă ei se apropie a- 
cum la unele categorii de eșalonul 
fruntaș al ierarhiei mondiale. Ion 
Hortopan, de pildă, cu 217,5 kg. la 
cat. muscă, este al 8-lea performer 
mondial. La campionatele europene 
și mondiale pentru a nu aminti de- 
eît de cele mai importante competiții, 
el a cucerit medalia de bronz la sti-

Concursul 
de schi-fond desfășurat 
then (în apropiere de 
Stadt) s-a încheiat cu 
km, în care pe primul 
sat sportiva cehoslovacă 
Paulu. învingătoarea a 
timpul de 17:27,5, fiind urmată de 
Marina Jelistratova (U.R.S.S.) — 
17:32,5 și Gabriela Sekajova (Ceho
slovacia) — 17:34,5.

★
Campionatul de hochei pe gheață 

al U.R.S.S. a programat două me
ciuri : formația Dinamo Riga a în
trecut cu scorul de 8—4 (3—2, 3—1, 
2—1) echipa SKA Leningrad, iar 
Torpedo-Gorki a dispus cu 4—3 
(0—2, 2—1, 2—0) de Himik Voskre- 
sensk.

(Urmare din pag. I)

Lev Polugaevski 
gîndește la cele

A FOST ALCĂTUIT LOTUL
FOTBALIȘTILOR SPANIOLI

că an-
Spani- 

lotul 
în ve- 
echipa 
Frank-

tă datini! din iarna Iui 1971 cînd, 
la București, am obținut o fru
moasă victorie în turneul interna
tional universitar. Și, fără îndoia
lă, doresc ca și acum să plec din 
Ploiești tot cu o asemenea amin
tire. Apreciez foarte mult clasa ju
cătoarelor dv., bine cotate pe plan 
mondial. Maria Alexandru și Eleo
nora Vlaicov dispun de o vastă 
experiență competițională și aceas
ta contează evident într-o ierarhi
zare a valorilor. Evoluînd Ia o for
mă de vîrf, ele se pot număra ori- 
cînd printre 
competiții".

Parcurgând 
fără a risca 
infirmate într-o competiție cu atâ
tea „capete de afiș" și multe „necu
noscute", mai ales că este vorba și 
de tenis de masă, un sport cu ne
numărate imponderabile — se im
pun totuși cîteva sublinieri. întru- 
cît astăzi este ziua întrecerilor pe 
echipe, zăbovim mai mult asupra 
lor, ele urmînd să ofere, în func
ție de rezultate și comportări,

protagonistele marilor

listele de concurs — 
pronosticuri ce pot fi

puncte de reper mai concrete pen
tru estimarea șanselor la indivi
duale.

Desigur că în proba pe echipe 
dedicată fetelor, rețin atenția posi
bilitățile formațiilor Uniunii Sovie
tice (la start cu cea mai puternică 
garnitură: Rudnova și Ântonian) 
și R.P. Chineze (aliniind speranțe 
de mare talent), Japoniei (în frun
te cu campioana mondială Hama
da) și României (condusă de cam
pioana lumii, Maria Alexandru).

La băieți se detașează prin va
loarea recunoscută a loturilor, e- 
chipele U.R.S.S. (autoare a unui 
recentși net succes în fața redutabi
lilor jucători suedezi în „Liga eu
ropeană"), Japoniei (beneficiind de 
serviciile experimentatului Ito, fost 
deținător al titlului suprem), R.P. 
Chineze (cu o tînără reprezentativă 
care păstrează recunoscutele virtuți 
ale celebrilor lor predecesori) și 
Suediei.

în concluzie, debutul campiona
telor anunță meciuri de zile mari, 
apte să onoreze orice competiție de 
anvergură și să atragă în tribune
le sălii Victoria, prin spectacolul 
lor, un public numeros.

i

Fostul campion mondial, Shigeo Ito — pentru prima oară în țara noastră

își pregătește mutarea, iar Anatoli Karpov (in picioare) 
următoare. Un nou meci al posibililor talengeri ai lui 

Bobby Fischer a început 1

în localitatea
spaniolă Palma de Mallorca, a în
ceput meciul de șah dintre Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.) și Lajos Por- 
tisch (Ungaria), contînd pentru sfer
turile de finală ale turneului can- 
didaților la titlul mondial. în pri
ma partidă, după 18 mutări, Ia 
propunerea lui Portisch, cei doi ju
cători au căzut de acord asupra re
mizei. Ex-campionul mondial a fo
losit, cu albele, deschiderea Engle
ză, iar campionul maghiar a forțat 
trecerea într-o variantă a apărări
lor Indiene. Partida următoare este 
programată duminică după-amiază. 
învingătorul din meciul de la Pal
ma de Mallorca îl va 
cîștigătorul întîlnirii 
Mecking (Brazilia) și 
cinoi (U.R.S.S.).

în cadrul aceleiași competiții, Ia 
San Juan (Porto Rico) Boris Spasski 
(U.R.S.S.). jucînd cu piesele negre 
a întrerupt, Ia mutarea a 41-a, a treia 
partidă a meciului său cu Robert 
Byrne (S.U.A.). în prezent scorul a- 
cestei întîlniri este egal, primele 
două partide încheindu-se remiză: 
1—1.

La Moscova, prima partidă din
tre Anatoli Karpov (U.R.S.S.) și 
Lev Polugaevski (U.R.S.S.) s-a în
cheiat remiză la mutarea a 33-a.

balneo-climaterică

întîlni pe 
dintre Costa 
Viktor Kor-

Foto: A.P.N.

Din Madrid se anunță 
trenorul echipei de fotbal a 
ei, L. Kubala, a anunțat 
care-și va începe pregătirile 
derea meciului 
Iugoslaviei (13 
furt -pe Main), 
Campionatului 
selecționat 26 
care 16 vor 1 
Frankfurt pe Main.

Printre alții au fost selecționați : 
Iribar, Reina (portari), Sol, Jesus 
Martinez, Benito, Gallego (fundași), 
Pirri, Costas, Juan Carlos (mijlo
cași), Valdez, Asensi, Garate, Cla- 
ramunt, Quini, Churrica, Rojo (a- 
tacanți).

i de baraj cu 
februarie la

, din preliminariile 
mondial. Kubala a 
de jucători, dintre 

face deplasarea la

I

I
/

SOȚIA — BILET GRATUIT I
Criza de spectatori creează de multă 

vreme dificultăți financiare marilor clu
buri occidentale. De aci și strădania de 
a aduce publicul la stadion cu orice 
mijloace: loterii, cadouri pentru spec
tatorii statornici, bilete pentru specta
cole organizate după meci etc. Clubul 
Hertha din Berlinul occidental a inițiat 
un sistem, care a dat roade: invitarea 
la meci a soțiilor, logodnicelor, priete
nelor acelora care au cumpărat doar un 
bilet. La primul joc în care s-a utilizat 
un asemenea sistem, afluența a fost 
destul de mare-, 50 000 de spectatori, din
tre care 11 400 reprezentante ale sexului 
frumos. Corul galeriei echipei Hertha a 
sunat mai amplu ca orieînd. cu atîtea 
soprane în ansamblu !

Sistemul a fost apoi discutat în presă. 
Partea feminină care a beneficiat de 
gratuitate s-a declarat foarte mulțumită

de primul contact cu fotbalul și majori
tatea soțiilor au promis că nu vor mai 
face nici un fel de observații bărbaților 
în zilele de meci, acum cind au posi
bilitatea de a păstra unitatea familială, 
petrecând simbetele în aer liber, lingă 
fotbalul îndrăgit. Specialiștii sînt con
vinși că „neutralizarea sexului slab" va 
avea influență pozitivă pentru viitorul 
financiar al clubului. Experimentul este 
deocamdată în curs de observație și ni
meni nu poate garanta că femeile nu 
vor întoarce iar foaia șl își vor sili 
soții să privească meciurile la televizor, 
în ambianta căminului...

O FRUMOASĂ RECOMPENSĂ

ȘAHIȘTI ROMANI LA TURNEELE

DE LA WIJK AAN ZEE
HAGA, 19 (Agerpres). — Au în

ceput tradiționalele turnee inter
naționale masculine de șah de la 
Wijk aan Zee. în turneul rezervat 
marilor maeștri, pe primul loc, la 
egalitate, se află Pianinei (Iugosla
via) și Browne (S.U.A.), cu cite 
2'/» puncte. Urmează Sosonko (Po
lonia), Hecht (R.F.G.) cu cite 2 
puncte, TJieodor Ghițescu (Româ
nia), Donner (Olanda), Adorjan 
(Ungaria), Ree (Olanda) și Matulo- 
vici (Iugoslavia) cu cite IV. puncte, 
în primele trei runde, Ghițescu a 
obținut următoarele rezultate : cîș- 
tigă la Langeweg (Olanda), pierde 
la bulgarul Radulov și remiză cu 
Hecht (R.F.G.).

în turneul rezervat maeștrilor 
conduce bulgarul Popov cu 2«/« 
puncte. Victor Ciocâltea (România) 
ocupă locul 8—9, la egalitate cu 
Van Scheltinga (Olanda), cu 1*/» 
puncte. în cele trei partide susți
nute pînă în prezent, Ciocâltea a 
remizat cu Mohrlok (R.F.G.), Pytel 
(Polonia) și Garcia (Cuba).

Turneul feminin la care participă 
și campioana României, Alexandra 
Nicolau, n-a început încă.

Echipa națională de fotbal a Poloniei, 
care a produs marea surpriză a anului 
trecut, scoțînd din cursa pentru califi
care în turneul final al C.M. formația 
Angliei, se află și acum în Întreaga Po
lonie in centrul atenției. Un aspect al 
popularității fotbaliștilor polonezi este 
foarte semnificativ: golul lui Domarskl 
— din meciul (1—1) de pe Wembley — 
redat printr-o splendidă fotografie, con
stituie ilustrația unei cărți poștale. Tot 
pe cărți poștale sau plicuri de cores
pondență, poșta poloneză a imortalizat 
șuturile lui Lubanskl și robinsonadele 
portarului Tomaszewski. Tinerii, în spe
cial, ca de altfel toți amatorii de fotbal 
din țara prietenă, colecționează cu plă
cere aceste efecte poștale aflate acum 
la modă.

ACCENT PE JUNIORI

în „turneul celor
5 națiuni1* la rugby

FRANȚA

IRLANDA 9-6 (0-3)
A început noua ediție — pe'anul 

1974 — a „Turneului celor 5 na
țiuni" la rugby. în meciul inaugu
ral al tradiționalei competiții, la 
Paris, selecționata Franței a între
cut cu scorul de 9—6 reprezentativa 
Irlandei, după ce la pauză condu
ceau rugbyștii irlandezi cu 3—0.

Conducerea clubului M.T.K. Budapesta 
a hotărit ca în noul an să se ocupe mai 
intens de fotbaliștii săi din tînără gene
rație. O primă măsură, privind pregăti
rea „piticilor", a fost luată prin aloca
rea sumei de 400 000 de forinți. Instrui
rea tinerilor fotbaliști începe de la 
9—10 ani. S-au alcătuit trei selecționate 
ale clubului, de pitici, juniori mici și 
mari, de pregătirea cărora se ocupă doi 
antrenori cu multă experiență pedago
gică. iar de restul tinerilor se îngri
jesc șase instructori. Pentru juniorii 
avansați s-a stabilit un program intens 
de antrenament constînd din patru șe
dințe săptămînale și un joc de verifi
care.

ISTORIA FOTBALULUI 
PE PELICULĂ

Ger- 
final

___ r________  ________ __ cu 
subiect fotbalistic, pe cit de interesant, 
pe atît de original. Este vorba de un 
„documentar" de lung metraj. în care 
regizorul filmului „Geschlchte des Fuss-

Casa de filme Cronos din R.F. 
mania pregătește pentru turneul 
al Campionatului mondial un film

Un nou start a fost dat în se
zonul automobilistic de pistă. Cu 
toate restricțiile impuse de cri
za de carburanți, bolizii pe pa
tru roți și-au reluat cursa intre- 
pidă, repetată intr-un periplu 
care ține un an întreg. Mai în- 
tîi, s-au întrecut sub soarele Ar
gentinei ; curînd, în umbra pal
mierilor din Sao Paulo, piloții 
formulei I vor da lupta cu vi
rajele periculoase, vor înfrunta 
direct moartea.

Cîți din cei ce se prezintă a- 
cum la linia de plecare, vor scă
pa teferi din această dură încer
care ? Anul trecut, automobilis
mul profesionist a făcut nume
roase victime. Și-au găsit sfîrși- 
tul pe pistă o serie de piloți de 
elită ai diferitelor formule, cum 
erau Pasolini, Saarinen, Polard, 
Savage, Williamson, Cevert. Ul
timul, mare speranță a sportului 
francez, moare intr-un tragic ac
cident în ultima cursă a anului, 
la Watkins Glen. Am citat doar 
numele cele mai sonore. Alți au- 
tomobiliști, mai discreți prin per
formanțe, au plătit și ei cu viața 
marea lor cutezanță.

Ce se poate face pentru a 
opri acest veritabil masacru ? 
Am fi de acord cu cronicarul 
ziarului „Dicen" din Barcelona 
care — comentînd același feno
men — scria recent că „...nimeni 
nu poate pretinde eliminarea 
pericolului din sport. Ar însem
na să ne imaginăm boxul fără 
k.o.-uri sau eliminarea faulturi
lor din fotbal. Dar un minimum 
de securitate, o preocupare sus
ținută pentru asigurarea vieții 
alergătorilor în sportul cu motor 
ar trebui să existe. Ar fi sufi
cient să se arate că circuitele 
clasice — Monza, Indianapolis, 
Spa, Niirburgring, Le Mans, Sil
verstone — își pot sărbători ju

bileul, deoarece sînt construite 
cu o jumătate de secol în urmă. 
Iar pe cele mai noi, măsurile 
de securitate sînt, de asemenea, 
ca și inexistente".

In contact cu pistele de be
ton, mașinile care aleargă pe ele 
cunosc o perfecționare rapidă. 
„O mașină de curse de acum 20 
de ani pare o fosilă preistorică 
față de bolizii moderni" — no
tează același comentator. Dar 
sîntem în fața unui progres în 
detrimentul securității pilotului ? 
Fiindcă aceste mașini ultraper- 
fecționate aleargă cu o viteză in
finit superioară față de acelea 
pentru care fuseseră construite, 
la vremea lor, circuitele amin
tite.

Și iată concluzia ziaristului 
barcelonez, la care subscriem de 
asemenea: „In automobilismul 
de curse, omul începe să fie de
pășit ca importanță de mașină, 
devine un simplu artizan al u- 
nei victorii străine. El cedează 
mașinii rolul de protagonist al 
cursei, lui revenindu-i numai 
riscurile. E limpede că ceva ar 
trebui schimbat nu numai în a- 
ceastă mentalitate, dar în însăși 
rațiunea existenței sportului cu 
motor".

Din Sao Paulo se anunță acum 
că „Marele Premiu automobilis
tic al Braziliei", programat pen
tru 27 ianuarie, apoi amînat și 
din nou reprogramat la această 
dată, va avea loc cu certitudine. 
Organizatorii au rezolvat pro
blema carburanților, obținînd 
cantitățile necesare de la Consi
liul național al petrolului 
(C.N.P.) din Brazilia.

O problemă a fost rezolvată. 
Dar aceea a vieții piloților ?

Vlad UDRIȘTE

Aceasta este „Super-cupa" Europei, cucerită recent de Ajax Amsterdam. 
Johnny Rep și Jan Mulder fac un adevărat efort pentru a purta enormul 
și prețiosul trofeu... Telefoto : A.P.-AGERPRES
balls" a valorificat secvențe din peli- 
cule fotbalistice din 51 de arhive de 
filme din 21 de țări. Filmul va prezenta 
spectatorilor toate evenimentele mai im
portante ale jocului cu balonul rotund, 
de la începutul secolului nostru. Vor fi 
redate pe ecran frînturi din turneele de 
fotbal ale Jocurilor Olimpice din 1912. 
1920 și 1924, apoi „mondialele**, începînd 
cu cele din 1934. Nu vor lipsi din film 
jocurile marilor echipe, ca cele ale uru- 
g.uayului din deceniul al patrulea, ale 
Braziliei, în frunte cu Pele. ale Ungariei» 
R. F. Germania. Angliei st altor forma
ții de notorietate mondială.

PORTRETUL ARBITRULUI
L’Aricot, cunoscut pictor francez, un 

mare susținător al echipei O.G.C. Nice, 
a făcut un pariu la meciul pe care for
mația sa favorită îl susținea cu divizio
nara Olympique Marseille: în caz de 
victorie a... adversarilor, va picta gratis 
portretul arbitrului. Echipa din Nisa a 
pierdut și pictorul s-a ținut de cuvînt. 
Chipul arbitrului întâlnirii a fost tran
spus pe pînză. Portretul a reușit ca o 
fotografie, numai că arbitrul avea pe nas 
niște ochelari imenși, cu lentile negre-••

RAHN MAI ARE ÎNCĂ SIMȚUL PORȚII
Cunoscutul fotbalist vest-german al 

anilor ’50. Ottmar Rahn. c?l care în par
tida decisivă din finala campionatului 
mondial din 1954, de la Berna, a înscris 
două goluri în poarta echipei Ungariei, 
a reapărut pe terenurile de fotbal! Re
cent, Rahn care se apropie de 50 de ani, 
a jucat la Diisseldorf, într-un meci de

old-boys, alături de Fritz Walter, posi- 
pal. Kohlmayer și alții.

De partea cealaltă au evoluat fotbaliști 
din generația imediat următoare, clin anii 
’60. printre care Uwe Seeler și Willy 
Schulz. Echipa condusă de Uwe Seeler 
a cîștigat cu 4—2, cele două puncte ale 
învinșilor fiind marcate de Rahn !
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