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• întilnirile din sala Victoria validează valoarea
actualei ediții • Fostul campion al lumii, japonezul

Mulți elevi bucureșteni au participat duminică la concursurile de săniuțe organizate în „Parcul tineretului'

MECIURI Df MARE SPECTACOL ÎN ÎNTRECERILE 
CAMPIONATELORINIERNAIIONAIE DE TENIS DE MASĂ AEE ROMÂNIEI

Ito, eliminat de sovieticul Strokatov O Astăzi au loc
cele 5 finale individuale

Maria Alexandru ți Eleonora Vlaicov tn timpul partidei de dublu contra 
cuplului sovietic Rudnova, Antonian, la capătul căreia au adus culorilor 

noastre o frumoasă victorie.

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon).
Așa cum a început, tot așa s-a 

ți încheiat ziua inaugurală a cam
pionatelor internaționale de tenis 
de masă ale României. Adică în- 
tr-o ambianță entuziasmantă, pu
blicul ploieștean prezent în număr 
mare la fiecare reuniune în sala 
Victoria, îneîntat de spectacolul 
care i se oferea, răsplătind cu ro
pote de aplauze evoluțiile concu- 
renților. Iar cînd reprezentativa

SURPRIZELE AU PUNCTAT 
ZIUA A DOUA

Aceeași atmosferă festivă a dom
nit în sala Victoria din Ploiești și în 
cea de-a doua zi a „internaționale
lor". Tribune pline șl fremătînde, 
partide de mare atracție. Luni au 
fost programate meciuri în probele 
de dublu mixt (pînă în finală), sim
plu femei și simplu bărbați (pînă în 
•emifinale).

întrecerea perechilor mixte a cu
noscut succesul clar al cuplurilor so
vietice, care nu și-au dezmințit spe
cialitatea, știut fiind că Rudnova șl 
Gomozkov sint campioni continentali. 
Așadar, finala se va juca în „fa
milie".

O comportare frumoasă au avut și 
reprezentanții Cehoslovaciei, califi
cați ’n ambele semifinale. Parțial am

Fotbaliștii „tricolori4* sprintează 
spre... jocul în mișcare

Soare scînteietor Ia Snagov. Te
ren alb. Zăpadă înghețată. „Trico
lorii" încep antrenamentul. Zece 
minute de încălzire ușoară, cu ba
lonul, în cupluri. Bălăci cu Marcu. 
Dinu cu Dudu Georgescu, Kun cu 
Broșovschi. Dobrin cu Troi etc. 
Tricolorii păstrează afinitățile cu
lorilor de club.

Un minut cu Dobrin. Pe tema 
sorților. Răspuns laconic: „Grupă 
grea, nici vorbă. Dar poate că e 
mai bine. Am scăpat de... Finlan
da. Se spune că e mai bine să 
cazi de pe un cal frumos. (Dacă e 
să cazi). Dar nu e numai asta. Pen
tru noi, cînd e mai greu, parcă 
• mai ușor**.

Două ture de stadion. A cîte 400 
de metri. Plutonul se răsfiră. Am
bele curse stnt cîștigate de Dinu, 
eare păstrează doi metri față de 
Anghellr-i (prima oară) ți Mircea 
Sandu. La sosire, Valentin Stănes- 
cu are un moment de revoltă: 
„Vreau să apuc ți eu ziua cînd o 
Să-l bateți pe Dinu la alergare 1“

Fotoi Ion MIHĂICÂ
feminină a României înscria vic
torie după victorie, culminînd cu 
izbînda finală, 3—0 cu puternica 
echipă a Uniunii Sovietice, aplau
zele n-au mai contenit. Iată de ce 
se poate spune că ediția ploieștea- 
nă a internaționalelor de tenis de 
masă și-a făcut un debut senza
țional, spectatorii ploieșteni avînd 
o dublă satisfacție : de a fi mar
torii unui succes al sportivilor ro

apreciat și aparițiile sportivilor ro
mâni, prezenți cu 4 cupluri !n sfer
turile de finală. întîietate vom acor
da, totuși, tandemului clujean Ligia 
Lupu—Șerban Doboși, cu evoluții ex
celente, Iar tn faza sferturilor de fi
nală ei s-au aflat destul de aproape 
de a elimina puternicul cuplu sovie
tic Elmira Antonian—Sarkojan. Româ
nii au condus cu 2—0 la seturi, ac- 
ționînd cu lovituri permanente de 
atac, la fel ca șl adversarii lor. în 
această suită de atacuri ți contra
atacuri rapide oare implică, fără în
doială, și multe riscuri, reprezen-

(Continuare tn pag. a 4-ț)

...De la centru, perechî-perechi, 
„tricolorii" pornesc cu mingea la 
picior spre poarta apărată de Ră- 
ducanu. Jucătorul cu mingea e 
atacat cu asprime de cel fără ba
lon. Deposedarea schimbă automat 
rolurile. Apărătorul devine atacant. 
Această „suveică" este deosebit de 
obositoare. Răducanu apără din 
greu, pentru că perechile se suc
ced la cîteva secunde. Robert Cos- 
moc nu admite nici un rabat. în
cercarea lui Dobrin de a șuta de 
la 30 m, pentru a evita slalomul 
și mai ales schimbul de roluri, este 
sancționată cu o nouă repetiție.

...Două vorbe cu Valentin Stă- 
nescu: „încerc să lucrez intens. 
Circuitul din sală ne-a demonstrat 
că mulți dintre jucători sînt defi
citari, mai ales la forță. Florin 
Marin e un exemplu de jucător 
nelucrat Aproape din aceeași fa
milie stnt Niculescu, Broșovschi. 
In proba celor 12 minute (needi- 
ficatoare, deocamdată, dat fiind 
faza antrenamentului), cițiva din

mâni și, în același timp, de a avea 
privilegiul vizionării unor partide 
de înaltă clasă. Ne gîndim atît la 
meciurile finale cît și la cele din 
semifinale.

Întilnirile R. P. Chineză — 
U.R.S.S. (fete și băieți), Japonia — 
Suedia (masculin), România — 
Japonia și România — U.R.S.S. 
(feminin) s-au ridicat la nivelul 
unor adevărate finale de campio
nat mondial sau european. Cu atit 
mai mare este bucuria produsă 
de Maria Alexandru și Eleonora 
Vlaicov (pregătite și conduse exce
lent de antrenoarea Ella Constan- 
tinescu), care au reușit să biruie 
într-o companie selectă, în fața 
unor valori autentice. Victoriile 
repurtate n-au venit de la sine, ci 
s-au datorat unor eforturi deose
bite, unei mari risipe de energie

PROGRAMUL ULTIMEI ZILE 
(MARȚI)

De la ora 9 la 13, dublu 
bărbați și dublu fete. De la ora 
16 la 20,30, finalele probelor 
de simplu și dublu și festivita
tea de premiere.

fizică și nervoasă. Iată, Eleonora 
Vlaicov pornea cu șanse mai scă
zute în partida contra dublei cam
pioane continentale Zoia Rudnova. 
Dar, încă de la primele schimburi 
de mingi, Vlaicov s-a arătat foarte 
hotărîtă să scoată un rezultat 
mare. Deși avea în față o jucă
toare prin excelență ofensivă și cu 
un stil incomod (priză toc), Nora 
s-a impus totuși. Cu multă am
biție ea a fost cea care a folosit 
cu eficacitate arma atacului, de
finind mereu inițiativa. Surprinsă, 
Rudnova nu a găsit ripostele ne
cesare și a fost nevoită să cedeze 
fără ca să cîștige cel puțin un 
set.

Desigur, cu un moral bun în 
urma succesului coechipierei sale, 
Maria Alexandru era favorită în 
partida cu Elmira Antonian, deși 
sportiva sovietică figurează și ea 
intre cele mai bune jucătoare ale 
clasamentului continental. Surpri
ză, însă. începutul setului întîi 
arată pe Antonian dezlănțuită, în 
timp ce Alexandru pare oarecum 
șocată de verva adversarei. Anto
nian cîștigă setul, iar în cel se
cund ea face totul ca să repete 
rezultatul. Campioana României, 
însă, se regăsește, apărarea i se 
dovedește de nepătruns, iar ata
curile devin imparabile. Publicul 
urmărește cu încordare întrecerea 

tre jucători au reușit 2 600 de me
tri. Deși doctorul Tomescu susține 
că e normal, m-aș fi așteptat la 
mai mult. Printre cei care au a- 
tins 2 600 de metri se numără Ni
culescu, Dinu, Kun, Marcu, Dudu 
Georgescu și... FI. Marin.

Cîteva impresii în legătură cu 
verva de moment a jucătorilor. 
Răspund, în tandem, Valentin Stă- 
nescu și Robert Cosmoc : „Bălăci 
promite foarte mult. Jucător com
plet. Ambele picioare. Răspunde la 
comenzi. Aptitudini mari pentru jo
cul în mișcare. Un defect de co
rectat : neglijează marcajul, ceea 
ce este esențial. Ar fi frumoș ca 
Bălăci să confirme și să realizeze 
o performanță unică în fotbalul 
românesc, debutînd ca internațional 
A la 17 ani și jumătate, ceea ce 
ar face ca recordul lui Bazil Ma-

loan CHIRILA

(Continuare tn pag. a 3-a) 

care este destul de echilibrată. In 
final, însă, Maria se detașează, cu
cerind cu o siguranță liniștitoare 
punct după punct, setul și meciul. 
La 2—0 pentru echipa României, 
victoria finală, deși se întrevedea, 
nu era încă asigurată. Se joacă a 
treia partidă, cea de dublu, și pe
rechea Alexandru. Vlaicov are o 
misiune dificilă. Româncele însă 
nu lasă să le scape inițiativa. Ele 
atacă cu vehemență și victoria le 
aparține. Deci, 3—0 pentru Ro
mânia, în finala cu una dintre 
cele mai reputate formații ale lu-

Sovietica Zoia Rudnova a pășit cu 
dreptul în întrecerile individuale

mii. Un succes al talentului și 
pregătirii interts®, _a și al voinței 
și al tacticii.

Duminică seara, prima finală 
care s-a terminat a fost cea mas
culină, Japonia — R. P. Chineză. 
Jucătorii niponi păreau că vor ieși 
cu ușurință învingători după pri-

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Deși încolțit de trei atacanți steliști, dinamovistul Costea (în tricou alb) 
reușește să stăpînească pucul. Fazi din meciul de campionat încheiat la 

egalitate : 3—3
Foto i Dragoș NEAGU

Duminică, în multe localități din țară, au continuat întrecerile pentru 
etapa de masă a „Cupei tinerelului". Cei mai mulți elevi, studenți, mun
citori, funcționari au fost prezenți Ia startul competițiilor de schi, patinaj 
și săniuțe. Totodată, în săli au avut loc meciuri de tenis de masă și con
fruntări de șah

Iată, relatate pe scurt, instantanee din unele localități.

ALEILE ASFALTATE 
AU DEVENIT ... PÎRTII 

PENTRU SĂNIUJE

Aleile din jurul Circului de 
Stat din Capitală au cunoscut, 
duminică dimineață, o vie ani
mație. Profitînd de condițiile 
prielnice organizării unor între
ceri din cadrul ediției de iarnă 
a „Cupei tineretului", Consiliul 
organizației pionierilor din Sec
torul II a invitat aici cîteva sute 
de școlari la un concurs de să
niuțe. Transformate în adevărate 
pârtii, aleile au devenit, pentru 
cîteva ore. un... Clăbuceț în mi
niatură al Bucureștilor.

Reprezentanții celor 12 școli 
generale și-au desemnat, cu a- 
ceastă ocazie, cîștîgătorii primei 
etape a „Cupei tineretului".

Profesoara Rodica Făgărășanu, 
șefa comisiei sport a Consiliului 
Organizației Pionierilor al Sec

Normele de pregătire fizică a elevilor—elemente stimulative

NOTA 10 LA ATLETISM Șl LA... INIȚIATIVĂ!
Duminică dimineața, sala și 

curtea celor două internate de e- 
levj din Urziceni au cunoscut ani
mația specifică a întrecerii lor spor
tive. Școlari din clasele IV— 
VIII ale școlilor generale nr. 1, 
2 și 3 din Urziceni, 1 și 2 
din Gîrbovi, Alexeni, Ciocîrlia, 
Manasia, Dridu și Broșteni s-au în- 
tîlnit aici pentru a participa la 
concursul „Nota 10 la atletism" (o 
inițiativă lăudabilă a ziarului ju
dețean „Steagul roșu", în colabo
rare cu celelalte foruri eu atribu
ții în sportul școlar ilfovean).

Mai precis, începînd din luna 
noiembrie, în unele centre de co
mună sau orășenești (Bolintin, 
Giurgiu, Oltenița, Iepurești șa), 
elevii șcplilor din localitățile înve
cinate au luat startul pentru... ob
ținerea notei maxime la unele 
probe atletice, pe baza normelor de 
pregătire fizică elaborate de Mi
nisterul Educației și învățămîntu- 
lui. Au participat formații repre

torului II ne spunea, după înche
ierea întrecerilor, că astfel de
acțiuni vor fi organizate și în
zilele următoare, sporturile de
iarnă fiind foarte îndrăgite de
copii.

Pavel PEANA
IAȘI. Patinoarul natural de la 

Ștrandul municipal din localitoto 
a găzduit primul concurs de pati
naj viteză din cadrul „Cupei tine
retului". La această întrecere, or
ganizată de Casa pionierilor, au 
fost prezenți peste 350 de concu- 
renți. Iată cîștîgătorii • fete 6—10 
ani — Manuela Petea nu (Liceul nr. 
4), 11—14 ani — Iudita Leon; 
băieți 6—10 ani — D. Tofan (Șc. 
gen. nr. 21), 11—13 ani — F. Ca- 
racuș (Șc. gen. nr. 10), 14—25 ani 
— F. Cropacic (Șc. gen. nr. 3).

Traian TUDOSE — coresp.
BRAȘOV. Tinerii de la între

prinderea de autocamioane din 

zentative de școli, alcătuite din cîte 
10 elevi selecționați în urma susți
nerii probelor la nivelul claselor. 
Organizatorii au găsit echivalențe 
în note și pentru rezultatele ce depă
șesc baremul notei 10, iar pe baza a- 
cestor calificative, s-au alcătuit, de 
fiecare dată, clasamentele generale 
pe școli.

Inițiativa merită remarcată din 
mai multe motive. Ar fi, în primul 
rînd, apariția unei concurențe spor
tive între diferitele școli, fapt care 
nu poate dacii să-i i-timuleze pe 
profesorii de specialitate să-și mă
rească eforturile pe linie cantita
tivă și calitativă pentru a pregăti 
cit mai mulți elevi în scopul atin
gerii și depășirii haremurilor exis
tente ; crește apoi, spiritul de în
trecere printre elevii din mediile 
rural și urban și implicit, dorința 
lor de a se pregăti cît mai bine, 
nu numai pentru obținerea notei 10 
la educație fizică, ci și. în vederea 
concursurilor ce vor deveni perio
dice ; profesorii de specialitate ca
pătă, prin deasa programare a 
concursurilor, un cuantum mare de 
experiență de organizare a întrece
rilor sportive atletice; în fine, 
chiar concursurile constituie o bună 
propagandă (am remarcat printre

£ . .. .. 5Noul regulament de clasificare sportivă 

PUTERNIC STIMULENT PENTRU CONTINUA 
RIDICARE A NIVELULUI PERFORMANȚELOR
Continua perfecționare a meto

delor de pregătire și sporirea po
tențialului biologic al oamenilor 
contribuie, deopotrivă, Ia evoluția 
performanțelor sportive. Astăzi au 
fost depășite multe dintre limi
tele pe care specialiștii _ le fi
xaseră cu 2—3 decenii tn urmă 
potențialului uman.

Această cursă continuă de îm
bunătățire a rezultatelor, ce se 
desfășoară pe întregul mapamond 
îi obligă pe sportivii. noștri, pe 
antrenori și tehnicieni, Ia ridica
rea nivelului exigențelor, la o 
științifizare perpetuă a procesului 
instructiv-educativ, la eforturi 
sporite si calitativ superioare.

Hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, din 28 februarie — 2
martie 1973, cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice 
și sportului pune în fața sportivi
lor noștri sarcina de onoare de 
a se afla în permanență, la tot 
mai multe discipline, printre pro
tagoniștii întrecerilor cu caracter 
continental și mondial, de a ob
ține — prin sirguință și abnega- 

orașul de Ia poalele Tîmpei au fost 
prezenți, duminică, la o reușită în
trecere de schi, la startul căreia 
au fost prezenți peste 300 de mun
citori. Au mai avut loc concursuri 
de tenis de masă, săniuțe, schi si 
șah. De altfel, la etapa de masă 
care este încă în cure de desfășu
rare, s-au prezentat pînă acum 
peste 1 500 de tineri de la între
prinderea brașoveană de autoca
mioane. •

Carol GRUIA — coresp. jud.

TULCEA. Prima ediție a compe
tiției de masă cu caracter republi
can, „Cupa tineretului", se bucură 
și în municipiul Tulcea de partici
parea iubitorilor sportului. în ul
tima duminică, de exemplu, pe la
cul Ciuperca a avut loc un con
curs de patinaj cîștigat, Ia fete, de 
Ecaterina Băltăreții (Liceul Agri
col), iar la băieți de Florin lones- 
cu (Școala generală nr. 6). Tot du
minică s-a disputat. Ia Liceul agri
col, o competiție de tenis de ma
să, faza pe școală.

Pompiliu COMȘA — coresp.

spectatori și mulți părinți ai ele
vilor) în favoarea acestei discipline 
olimpice.

întrecerile s-au desfășurat la 4 
probe: săritura în lungime de pe 
Ioc, aruncarea unei greutăți de 2 
kilograme înainte și înapoi, viteză 
și alergare de rezistență pe dis
tanțe variind în funcție de vîrstele 
participanților. Majoritatea lor au 
avut loc în aer liber, demonstrînd 
încă o dată că sportul se poate 
practica, cu bune rezultate, și în 

.timpul iernii. .
Trebuie să mai menționăm fap

tul că organizatorii vor extinde ini- 
țiativa-experiment intitulată „N|0ta 
10 la atletism" și la clasele I—III, 
IX—X și cele de liceu. După cum 
se vede, este vorba despre o ac
țiune de largă respirație, menită 
să propage atletismul în rîndul a 
cît mai mulți elevi, pe baza nor
melor de pregătire fizică ale 
M.E.I.

Iată și ocupantele primelor 3 
locuri în clasamentul general al 
concursului de la Urziceni : 1.
Școala generală nr. 2 Urziceni, 
2. Șc. gen nr. 1 Urziceni, 3. Șc. 
gen. nr. 1 Gîrbovi.

Radu T1MOFTE

ție — performanțe care să contr 
buie la creșterea prestigiului spo 
tiv internațional al României so 
cialiste.

Un puternic stimulent în reali 
zarea acestor îndreptățite dezi
derate îl constituie noul Regula 
ment de clasificare a sportivilc 
din România, elaborat pe baz: 
propunerilor federațiilor de ■ Spe
cialitate, avizat de tehnicieni ce 
înaltă calificare și aprobat d> 
Biroul Executiv al Cjonsiliuh^ 
Național pentru Educație Fizic” 
si Sport. El obligă pe sportiv ' 
dornici să urce spre culmile nț" 
iestriei sportive să-și amplifier 
eforturile, iar pe antrenori _ să 
facă în permanență apel la știin
ță în elaborarea programelor de 
pregătire.

începînd de astăzi publicăm în 
coloanele ziarului prevederile ge
nerale ale noului normativ și cele 
speciale pentru o serie dintre cel< 
mai populare discipline sportive.

CITIȚI ÎN PAG. A III-A CA 
PITOLUL I AL REGULAMENTU
LUI DE CLASIFICARE A SPOR
TIVILOR DIN ROMANIA.

Snagov. Moment de la antrenamentul lotului. Dumitru -y Răducanu k.o. L, sub privirile „arbitrului- Same?.
Foto : S. BAKCSI

ASTĂZI, In turneul final al diviziei de hochei

UN NOU DERBY STEAUA-DINAMO
După o zi de odihnă, turneul 

final al Diviziei naționale de 
chei programează astăzi — la 
mătatea lui 
întrecerii, 
pe gheața 
..23 August" 
țiile SPORT 
și DUNĂREA Galați, 
„în vedetă" să se întîlnească ma
rile rivale ale acestei discipline. 
STEAUA și DINAMO, aflate în
tr-o pasionantă cursă pentru titlu

Derbyul celor două echipe bucu- 
reștene domină, fără 
reuniunea. Este a șaptea 
în actualul sezon dintre 
și Dinamo (socotindu-le și 
din „Cupă"), bilanțul fiind 
bil — deocamdată — j 
S'eaua a cîștigat de două ori, a 
suferit o înfrîngerc, trei meciuri 
terminîndu se la egalitate. în 
campionat, la punctajul egal din

ho- 
ju- 
ale 
ieși

— partidele cheie 
La ora 16 vor 
patinoarului artificial 
din Capitală forma- 
CLUB Miercurea Ciuc 

urmînd ca

îndoială, 
dispută 
Steaua 

pe cele 
I favora- 
primilor

clasament, existent acum, formația 
roș-albaștrilor deține avantajul u- 
nui golaveraj superior în întilnirile 
directe (12—9, cîte o victorie
două meciuri nule), puțind miza 
— în continuare — pe atuul ega
lităților. Dinamo, în schimb, tre
buie neapărat să cîștige 
a-și păstra titlul 
întrecerea se anunță, așadar, pal
pitantă și grea. Nutrim, însă, spe
ranța că — în ciuda mizei mari 
aflată în joc — ambele echipe vor 
lupta corect, sportiv, respectînd 
cu strictețe litera scrisă a regula
mentului și aceea nescrisă — dar 
tot atît de importantă — a fair- 
play-ului. Că aceste formații frun
tașe ale hocheiului nostru vor ști 
să onoreze derbyul lor I

Interesantă apare și „deschide
rea", Sport Club — Dunărea. Gă- 
lățenii au de remontat un handi
cap de 4 puncte și 8 goluri pentru

a urca pe locul 3, probabil prea 
mare pentru puterea lor. Oricum, 
însă, ei vor încerca acest tur de 
forță.

CL AS AMENT

pentru
de campioană.

Steaua
Dinamo 
Sport Club 
Dunărea

14
14
14
14

11
11

3
1

2
2 
o 
o

1 76—25 24
1 89—35 24

11 46—94 6
13 36—93 2

★
B, I.P.G.Gîn 

două 
ceea 
locul 
teni 
un meci egal în întîlnlrile restan
ță cu Tîrnava programate, astăzi 
șl mîine, la Miercurea Ciuc.

Clasamentul

grupa
nesperate puncte 

ce îi permite să 
secund. Studenții 

au nevoie pentru

a obținut 
la Cluj, 

aspire la 
bucureș- 

aceasta de

este următorul 3

DACĂ OLIMPIADA 16
AR FI MllNE... ?

o Pe
nia pentru Jocurile Olimpice de 
ia Montreal a luat un start pu
ternic. Ce fac înotătorii români 
pentru a progresa în ritmul no
tației mondiale ?

® Cauzele care întirzie sal
tul calitativ al înotului româ
nesc.

® Există posibilități pentru un 
progres substanțial

© Cei mai buni înotători ai 
țării noastre în cnul 1973.

lată cîteva dintre probleme
le dezbătute în pagina a ll-a 
a ziarului, sub titlul

pian mondial, campa-

Agronomia 
Lyceum 
I.P.G.G. 
Ttrnava

12 10 0 2 68—36
12 4 1 7 46—53
10 4 1 5 36—37
10 2 2 6 35-59

ÎNOTĂTORII ROMÂNI 
PROGRESEAZĂ LENT 

Șl NU SE POT GiNDI 
ÎNCĂ LA FINALELE J. 0.
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ÎNOTĂTORII ROMÂNI PROGRESEAZĂ LENT! „Cupa Dinamo Brașov44

AR FI MIINE...? Șl NU SE POT GÎNDI ÎNCĂ LA FINALELE J.O.]
iCampania Montreal a luat un start puternic in 1973 pe plan mondial 9 Căutări continue pentru depășirea actualelor gra

nițe Doar Anca Groza printre primii 20 de performeri ai lumii • Cauze care intirzie saltul calitativ al înotului românesc 
• Sînt necesare forme noi de organizare a pregătirii sportivilor fruntași

I 
I

PERFORMERII NOȘTRI i

„NOULUI VAL" ȘTAFETA DIN MERS Șl PLUTONUL FRUNTAȘ
i

Efervescență continuă în lumea 
înotului. Cei mai mulți dintre. e- 
roii Olimpiadei muncheneze au pă
răsit treptat arena competițională 
locul lor fiind luat (...din mers) de 
campioni și recordmani nu mai 
puțin valoroși. Și majoritatea re
cordurilor (mondiale sau europene) 
ale anului ’72 au fost date uitării, 
tabelele cuprinzând la sfîrșitul a- 
nului recent încheiat, la unele 
probe, cifre de valoare excepțio
nală — 15:31.8 la 1 500 m liber, 
64,0 și 2:19,3 Ia 100 și 200 m bras 
(m), 57.5 la 100 m liber (0 1:02.3 
și 2:13,8 la 100 $i 200 m delfin (f), 
2:20,5 și 4:57,5 Ia 200 și 400 m 
mixt (f).

Pe plan mondial înotătorii din 
S.U.A. continuă să dețină supre
mația. O supremație preluată defi
nitiv de la australieni începînd din 
1964, care s-a manifestat în mod 
absolut în perioada următoarelor 
două Olimpiade, dai- care începe să 
fie contestată (mai ales în ceea ce 
privește probele feminine) de spor
tivele din R. D. Germană. Atuurile

pe care nord-americanii își 
zează ------ ’—-
fie: 
cânți, 
rență 
unui 
sistemul 
grupe de vîrstă și antrenamentul 
de mare intensitate (băieții au a- 
juns să parcurgă 20 km zilnic, iar 
fetele 14—15 km).

Mizînd pe o excelentă organizare 
și o fructuoasă colaborare cu me
dicina sportivă (în ceea ce pri
vește dezvoltarea forței, dar mai 
ales pentru recuperarea după e- 
fort), înotătorii din R. D. Germană 
âu realizat în 1973 salturi specta
culoase și ocupă poziția secundă în 
ierarhia mondială. în continuu pro
gres, reprezentări';i Italiei și Un
gariei (unde liceele de specialitate 
încep să dea roadele așteptate). U- 
niunea Sovietică, R. F. Germania, 
Canada, Olanda și Suedia își păs
trează pozițiile fruntașe ; în schimb 
Australia și Japonia au început să 
piardă teren.

. I ba- 
superioritatea continuă să 

imensul rezervor de practi- 
între care există o concu- 
deosebită pentru ocuparea 

loc în echipa repi-ezentativă, 
de pregătire bazat pe

lucrul brațelor pare să fie deter
minant. în sfîrșit, peste 80 la sută 
din participanții la „mondiale" au 
folosit „grab-start“-ul (mîinile sînt 
sprijinite de blocstart și corpul se 
destinde ca un arc la plecare) și 
au demonstrat că o întoarcere per
fect executată aduce un avantaj 
unul pînă la doi metri !

intensitatea

în antrenament

devine determinantă

de

Noutăți in toate domeniile

Dintre marii. campioni încoronați 
Ia J.O. de la Miinchen, doar Ro
land Mathes (R.D.G.), singurul îno
tător din lume neînvins în ultimii 
7 ani, John Hencken (S.U.A.), Gun
nar Larsson (Suedia). Keena Rot- 
hammer și Melis: 
au reușit ‘ 
urce din 
treaptă a 
teristică 
stanțiale 
echipele 
tate la 
campioni ’în competițiile de an
vergură. Au apărut astfel numeroși 
înotători cu deosebite calități (la 
băieți — media de vîrstă este 
16—17 ani, iar la fete, 14—15 ani) 
pe care marea întrecere de la 
Montreal îi va găsi în deplină ma
turitate. Unii dintre ei. cum ar fi 
sprinterul american Jim Montgo
mery, fondistul australian Stenhen 
Holland, brasistul sovietic Mihail 
Kriukin, spatistul maghiar Zoilan 
Veraszto sau Kornelia Ender, UI-

ia Delete (S.U.A.) 
la C.M. de la Belgrad să 
nou pe cea mai înaltă' 
podiumului. Ca o carăc- 
generală am notat sub- 
remanieri ale loturilor în 

ce candidează cu regulari- 
medaliile și titlurile de

rike Richter, Renate Vogel, Rose
marie Kother, Andrea Hfibner și 
Gudrun Wegner, din R. D. Ger
mană, au obținut deja primele suc
cese ; cei mai mulți însă își ve
rifică continuu posibilitățile în nu
meroase concursuri, pregătindu-și 
cu răbdare evoluția olimpică.

Și pe plan tehnic au interve
nit numeroase noutăți. Spațiul nu 
ne permite să le comentăm pc 
larg, ci doar să le amintim. în do
meniul craniului, dispută între sti
lul american (alunecare bazată în 
mod egal pe lucrul brațelor și bă
taia picioarelor) și cel australian 
(două bătăi la șase brațe). în care 
accentul se pune pe forță și un 
ritm neobișnuit. Primul stil pare 
mai eficient, în timp ce al doilea 
avantajează numai pe înotătorii de 

■excepție (Gould, Holland). Pentru 
procedeul spate, selecția vizează din 
ce în ce mai mult pe înotătorii 
înalți și supli, cu o deosebită mo
bilitate, iar în obținerea marilor 
rezultate la bras, ritmul sporit în

ÎN 1973
PERFOBMEBI

DIETMAR WETTERNECK
MASCULIN

CEI MAI BBNI 
ROMÂNI

Deși pînă la J.O/ de la Montreal 
înotătorii lumii vor mai fi angre
nați într-o serie de competiții de 
amploare (Campionatele europene 
de la Viena în 1974, Campionatele 
mondiale de la Caii, Jocurile Pan
americane, Cupa Europei în 1975) 
toate marile reprezentative, chiar 
și țările cu posibilități mai reduse, 
și-au stabilit ca principal obiectiv 
Olimpiada din 1976. Majoritatea 
selecționerilor au optat în ’73 pen
tru sportivi a căror vîrstă nu ■ de
pășește 15—16 ani, reținînd doar 
pe acei înotători consacrați care 
oferă garanții că vor putea atinge 
rezultate superioare și în 1976.

în țările care se bazează pe o 
largă bază de masă pregătirea de 
bază continuă să se facă la cluburi, 
selecția urmînd căile sale firești, 
în celelalte sînt folosite forme de 
organizare superioare — liceul de 
înot și clasele de specialitate sînt 
cele mai eficiente — și o concen
trare a forțelor (sportivi și antre
nori) bazată pe o riguroasă selecție.

în antrenament, accentul cade tot 
mai mult pe intensitate. Astăzi, tot 
mai mulți performeri ai lumii 
parcurg zilnic distanțe foarte mari, 
ei diferențiindu-se după intensita
tea lucrului (repetări cu efort a- 
proape maxim și pauze cît mai 
scurte). în sezonul de iarnă, an
trenorii folosesc bazinele scurte (cel 
mult 25 m) pentru a-i obișnui pe 
înotători cti un ritm ridicat și în- 
toareceri cît mai dese, pentru a le 
spori încrederea în propriile posi
bilități. Chiar și în timpul verii 
marii specialiști recomandă ca an
trenamentul de dimineață să fie e- 
fectuat în bazin de 50 m, iar cel 
de după-amiază într-uiiul scurt. în 
sfîrșit, nu mai constituie un secret 
pentru nimerii, că permanenta co
laborare cu medicina sportivă în
cepe să fie indispensabilă în pre
gătirea marilor performeri.

Specialiștii tecomandă, de ase
menea, în deosebi în perioadele 
pregătitoare, participarea cît mai 
deasă în concursuri locale, acestea 
fiind uneori folosite ca un exce
lent antrenament (participare în 
cîte 6—8 probe, plus ștafete) la 
sfîrșitul săptămînii. De altfel, spo
rirea întrecerilor pe toate planu
rile a constituit în ultimii ani una 
din explicațiile deosebitei dezvol
tări pe care a cunoscut-o înotul în 
domeniul performanței, iar cam
pionatele lumii (prima ediție) pe 
care le-am urmărit cu cîteva luni 
în urmă în capitala Iugoslaviei ple
dează elocvent în favoarea afirma
ției noastre.

Mai mulți înotători români 
și-au îmbunătățit performan
țele optime în 1973; au fost 
corectate 17 recorduri naționa
le (din 29), iar ca un corolar, 
echipele reprezentative au re
intrat în posesia titlului balca
nic, ocupînd la Dubrovnik pen
tru a treia oară (în cinci ani) 
locul I. în sfîrșit, tot ca un 
rezultat meritoria vom nota 
situarea pe locul X în cursa 
de 100 m delfin de la C.M., a 
multiplei noastre campioane 
Anca Groza, înotătoarea nr. 1 
a tării. "•

în domeniul cifrelor vom re
leva că prin noile lor recor
duri, " * ‘
100 m 
(1:59,1 
Aimer 
ber), 
(2:15,7 
Groza T_ ___
— 200 m delfin) s-au mai apro
piat de nivelul performanțelor 
mondiale, fiind la această oră 
singurii înotători care ne-ar 
putea reprezenta onorabil în 
competiții de amploare. To
tuși și aceștia, ca să nu mai 
vorbim de marea majoritate a 
celorlalți performeri, sint des- 
părțiți de multe secunde de cei 
.mai buni sportivi din lume, și 
dacă Olimpiada s-ar desfășura 
miine, cu greu am putea crede că ța
ra noastră ar avea măcar vreun re
prezentant în finale. De altfel, o sim
plă comparație a mediilor primelor 5 
rezultate din țară (pe care le găsiți

Zeno Oprițescu (54,3 _
liber), Marian Slavic 

—- 200 :n liber). Eugen 
(lG:52,r> — 1 500 m li-
Dlctmar Wetterneck

— 200 m mixt) și Anca 
(66,9 — 100 m și 2:26,3

MASCULIN :

100 m liber :
200 m
400 m 

1500 m
100 m
200 m
100 m
200
100
200
200
400

m 
m 
m 
m 
m

îoo m
200 m
400 m
800
100
200
100
200
100
200
200
400 m

I 
I

lib&r : 
liber : 
liber : 
spate 
spate 
bras : 
bras : 
delfin 
delfin 
mixt : 
mixt :

100 m liber: RECORDUL MONDIAL 
— M. Spitz (S.U.A.) 51,2; RECORDUL 
EUROPEAN — V. Bure (U.R.S.S.) 
51,7. Z. OPRIȚESCU (născut in 1954) 
54,3 — record, I. Miclăuș (52) 54.9, 
M. Slavic (46) 55,0. A. Vlțalariu (53) 
56,4, C. Kokay (50) 56.4; 200 m Uber : 
R. M. — M. Spitz 1:52,7; R.E. — W. 
Lampe (R.F.G.) 1:53,9. M. SLAVIC 
1:59,1 — record, E. Aimer (53) 2:01,1, 
~ “ ................ ... ‘ Vlțalariu

liber : 
3:58,2; 
4:01,3. 
4:16,5, 
4:33,3, 
Mher:

Z. Oprlțescu 2:02,3, A. 
2:04,0, I. Miclăuș 2:04,7; 400 m 
R. M. — R. Demont (S.U.A.) 
R.E. — B. Gingsjd (Suedia) 
M. SLAVIC 4:16,1, E. Aimer 
A. Vlțalariu 4:30,6, C. Kokay 
I. Svetz (59) 4:36,3; 1500 m _ .
R. M. — S. Holland (Australia) 
15:31,8; R.E. — B. Gingsjo 10:06,0. E. 
ALMER 16:52,5 — record, D. Nagy 
(41) 18:06,4, I. Svetz 18:33,0, S. Ba- 
rany (57) 10:09,5, A. ZahlU (57) 
19:21,1:

100 m spate : R.M. și R.E. — R. 
Matthes (R.D.G.) 56,3. M. HOHOIU
(53) 62,7, T. Nuțeanu (55) 63,9, A. 
Horvat (57) 64,2. D. Gropșan (58) 
64,5. C. Mandache (57) 64,C; 200 m 
spate: R. M. și R.E. — It. Matthes 
2:01,9. A, HORVAT 2:16,5 — record, 
M. Hohoiu 2:17,5. D. Wetterneck (58) 
2:18.2, T. Nuțeanu 2:20,3, D. Gropșan 
2:20,9;

100 m bras : R. M. — J. Hencken 
(S.U.A.) 1:04,0; B. E. — M. Kriukin 
(U.R.S.S.) 1:04,6. O. RESLER (53) 
1:09,7, E. Hempel (53) 1:11,5, D. Aldea 
(58) 1:12,9, D. Wetterneck 1:13,8, L. 
Șoptereanu (56) 1:14,3; 200 m bras: 
R. M. șl R. E. — D. Wllkle (M. Bri- 
tanie) 3:19,3. O. RESLKR 2:34,7, E. 
Hempel 2:36,1, D. Aldea 2:38,7, G. 
Săruleanu (46) 2:43,6, L. Șoptereanu 
2:44,0;

100 m delfin • R. M. — M. Spitz 
54,2; R. E. — R. Matthes 55,7. I. 
MICLAUȘ 60,3 — record, E. Aimer 
60,4, T. Nicolae (56) 62,3, D. Wetter
neck 63,6, A. Petelei (50) 63,6; 200 m 
delfin : R. M. — M. Spitz 2:00,7; 
R. E. — H. Fassnacht (R.F.G.) 2:03,3. 
E. ALMER 2:13,7 — record, x. Ml- 
ciăuș 2:19,4. D. Wetterneck 2:21,7. A. 
Petelei 2:22,2, T. Furtunescu (57) 
2:27,1 ;

200 m mixt : R. M. șl R, E. — G. 
Larsson (Suedia) 2:07,1. D. WETTER
NECK * ’ ------- “ * --------
2:22.0.
2:25,3,
R. M.
— A.

2:15.7 — record, z. Oprițescu 
L. Șoptereanu 2:24,4, D. Nagy 
D. Aldea 2:25,6; 400 m mixt : 
— G. Hali (S.U.A.) 4:30,8; R.E. 
Hargitay (Ungaria) 4:31,1. D.

WETTERNECK 4:49,3 — record, D. 
Nagy 5:07,6, L. Copcealău (54) 5:11,9,
E. Hempel 5:12,1. s. Barany 5:18,3.

FEMININ

100 m liber • R. M. șl R. E. — Kor
nelia Ender (R.D.G.) 57,5. --------
GROZA (56) 63,3 
Georgescu (58), 64,2, Ildiko 
C-, ~ ~ ' —
Cătălina’ Pănulescu (59) 66,6;

200 m Uber : R. M. — Shane Gould 
(Australia) 2:03,5; R. E. — Andrea 
Elfe (R.D.G.) 2:05,5. E. CRISTESCU 
2:22,0, I. Horvath 2:23,1, D. Georgescu 
2:23,7. C. Pănulescu 2:25.4, Mlhaela 
Costea (60) 2:30,3 ; 400 m liber : R. M. 
— Keena Rothammer (S.U.A.) 4:18,1; 
R. E. — Novella Calligaris (Italia) 
4:21,8. E. CRISTESCU 5:00,5, I. Hor
vath 5:02,4, C. Pănulescu 5:04,7, D. 
Georgescu 5:09,2, M. Costea 5:18,4; 
809 m uberi R. M. — Jenny Tu-ral 
(Australia) 8:50,1; R. E. — N. Ca>U- 
garts 8:53,0. 3. 2MS TESCU _19 .*6,6, 
C. Pănulescu 10:87,1, L 
10:29,5, M. Ccstea 10:47,4, 
Georgescu (S’ 10:86,4.

10C m spate: R. M. și R. 
rlke R’chter (R.D.G.) 1:05,6.
>>ONIA (57) 1:12,3, Karln -------------
(73) 1:13,3, E. Cristeecu 1:14,3, Valeria 
Vlăsceanu (C.) 1:18,S, I. Horvath 
1:17,1; 200 m spate: R. M» — Melisa 
Betote 'J.U.A.l ?:19,1; R. E. — Enlth 
Brigltba țDlanda 2:22,1. L. DONIA 
3:7.,1, F. Faruti. a 3:39,3, ’ . Vlăscea
nu 2:39,3, E. 'rttetsecu 2:443, l Hor- 

■ vath ItVTi 
liXțSJjuWBUMB JB

___ ANCA
record, Daniela

Horvath
(59) 65,6. Eugenia Cristescu (58), 66,5,

Hccvath 
Mlhaela

B. — UI- 
LAVINIA 
Parutsch

100 m bras : R. M. — Catherine 
Carr (S.U.A.) 1:13,5; R. E. — Renate 
Vogel (R.D.G.) 1:13,7; ANCA GEOR
GESCU (55) 1:20,4 — record. Camelia 
Hoțescu (39) 1:22,0, Adelina 
(57) 1:24,1, Llgja Anastasescu 
1:25,5, Domniea Dumitru (58) 
200 m bras: R. M. — Cathie 
(S.U.A.) 2:38,5; R. E. — R.
2:40,0. A. GEORGESCU 2:53,6, C. Ho
țescu 2:53,8, D. Dumitru 3:01,5, A. 
Hldoș 3:03,4, L. Anastasescu 3:04,5;

100 m delfin : R. M. șl R. E. — " 
Ender 1:02,3. A. GROZA 1:06,9 — 
cord. Minola Vasiliade (59) 
Adriana Pupâzan (55) 1:14,5, M. 
gescu 1:15,3, Slegrid Slecian 
1:15,3; 200 m delfin : R. M. șl 
— Rosemarie Kother (R.D.G.) 
A. GROZA 2:26,3 — record, M. 
liade 2:99,0, M. Georgescu 2:42,6, S.

1:44,4, Camelia Popa

1 R. E. ■ 
:20,5. A. GRO-
D. Georgescu 
M. Georgescu 
2:44,6; 400 m 
Gudrun Weg- 
GROZA 5:30,0

Hldoș 
(61) 

1:26,2;
Ball 

Vogel

K. 
re

nii,?, 
Geor- 

(55) 
R. E. 
2:13,8. 
Vasl

ui)

An-

Slecian 
2:55,6;

200 m mixt: R. M. și 
rtrea Hubtier (R.D.G.) 2: 
ZA 2:34,9 — record, 1 
2:42,9. A. Hldoș 2:43,6, 1 
2:44,2, C. Pănulescu ! 
mixt: R. M. șl R. E. — ' 
ner (R.D.G.) 4:57,5. A. <
— record, C. Pănulescu 5:48,4, D. 
Georgescu 5:49,2, M. Georgescu 5:49,5, 
V. Vlăsceanu 5:33,8.

„Cupa Dinamo Brașov", primul 
concurs internațional de schi alpin 
al sezonului, a însemnat un succes 
de ansamblu pentru schiorii ro
mâni aflați în această iarnă într-o 
pregătire timpurie, datorită căderii 
zăpezii încă din luna noiembrie. 
Pentru toată lumea este semnifi
cativă echilibrarea de valori rea
lizată între cei mai buni juniori 
ai țării și seniori. Acest lucru se 
datorește antrenamentelor comune 
făcute în această iarnă, numărului 
aproximativ de porți de slalom u- 
riaș și special parcurs, kilometra
jului de coborîre realizat, ca și 
schimbului de experiență și colabo
rării între antrenori prin antrena
mente comune desfășurate sub 
controlul tuturor antrenorilor re
partizați de-a lungul întregului 
traseu. Este, de altfel, singura ma
nieră de supraveghere tehnică, de 
rectificare a deficiențelor semna
late pe porțiunile dificile.

Succesul individual și de ansam
blu al schiorilor români ne bucură, 
ne dă speranțe penti-u calendarul 
competițional care urmează, dar — 
după opinia noastră — necesită o 
precizare. Este vorba de valoarea 
concurenților străini cu care ne 
confruntăm. Fără îndoială că sîm- 
bătă și duminică condițiile de des
fășurare au fost, sub raport cli
matic, anormale, ieșite din comun, 
ceea ce a redus considerabil, atît 
puterea de luptă, cit și calitățile 
tehnice ale sportivilor oaspeți. Cu 
toate acestea, indiferent de am
bianța de concurs, invitații au o 
valoare comparabilă cu juniorii 
noștri, adică mai scăzută față de elita 
seniorilor schiului nostru alpin, Or, 
un concurs internațional nu trebuie 
să fie numai un prilej de succes (des
tul de comod), ci o verificare de 
valoare, prag de plecare pentru ca
tegorii superioare, pentru competiții 
mult mai exigente. De aceea, noi 
credem că, păstrând inițiativa și

tradiția acestui concurs internațio
nal, este bine să alegem și să in
vităm nominalizat pe viitorii ad
versari, recrutîndu-i dintre schiorii 
cu punctaj F.I.S., adică dintre spor
tivii cu o valoare confirmată, re
cunoscută pe plan internațional.

Este necesar — în opinia repor
terului — să insistăm în organi
zarea unor concursuri internațio
nale. Practica țărilor alpine, ca și 
recenta experiență din „Cupa Di
namo" .dovedește că valoarea 
schiorilor țării organizatoare se a- 
firmă plenar cu ocazia disputării 
unor concursuri în localități și pe 
pîrtii foarte bine cunoscute de 
schiorii proprii. Ei sînt mult mai 
puțin influențați de condițiile de 
zăpadă, de vizibilitate, se orien
tează mai bine în teren și astfel 
avantajul pistelor proprii devine de
terminant în stabilirea clasamen
tului,
F.I.S. După cum se știe, partici
parea peste hotare 
concurenților români în categorii de 
plecare favorabile, depinde tocmai 
de acest punctaj F.I.S., extrem de 
important, mai ales pentru juniori, 
pentru schiorii noștri fără expe- 

intemațională de concurs, 
startul cu numere în 
100 ! Chiar din ple- 
asemenea număr de 
schior, oricjt de va-

Mihai BARA

și înscrierea

cifrei
cu un
oricare
pornește de fapt ca un în- 

cu un handicap de secunde,

în obținerea punctajului

1

5:04,7 5:03,2

noastră.

2:05.3
4:20.7

de țară, singura reprezentantă a 
României este Anca Groza: locul 
XVII la 100 și 200 m delfin. în ie
rarhiile europene, in schimb (cu nu
mai doi sportivi de țară, citi au drep
tul să concureze la C.E.). vom întilni 
mai multe nrerențe românești: Opri
țescu locul XIV la 100 m liber, Slavic 
locul XV la 200 m liber. Aimer locul 
XV] ]a 1.500 m liber. Resler locul 
XVII la 100 m bras, Wetterneck locu
rile XVI la 400 m și locul XVII la 
200 m mixt si Anca Groza locul XI 
la 100 m și 200 m delfin.

riență i ' 
nevolțj să ia 
jurul 
care, 
start, 
low», 
vins, 
de cele mai multe ori irecupera
bil. De aceea este neapătpt nece
sară și o organizare mai regulată 
de competiții intrenaționalA Ia noi 
in țară, cit și o participare gra
dată. selecționată, pe trepte de di
ficultate la concursuri internațio
nale externe, unde să se obțină atit 
puncte F.I.S. cit și poziții frun
tașe în clasamentul concursurilor 
respective.

ANCA GROZA
intr-un tabel alăturat) cu
bune 5 performante din Europa și 
lume va fi suficient de elocventă in 
privința nivelului actual al înotului 
românesc :

1:55 3 
4:04,G 

1B :14,G
59.0 

2:07.0 
1:05,9 
2:23.2

57d 
2:04.3 
2:09,2

1:51.0
4:00.5 

15:45,8
58.5 

2:05,3 
1:03,l 
2:21,7

56,1 
2:03.7 
2:08.8 
4:33,9

FEMININ •

liber ; 
liber : 
liber : 
liber : 
spate : 
spate : 
bras : 
bras : 
delfin : 
delfin : 
mixt ; 
mixt :

in 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

2:07,1 
4:26,0

Din cele 24. de ș probe individuale, 
doar la o treime (100, 200, 400 m li
ber, 200 m spate. 100 m delfin mas
culin, 100 m, 200 m liber și 400 m 
mixt feminin) mediile noastre sint în 
creștere ; în rest ele înregistrează o 
scădere.

In sfîrșit, chiar si raportind cifrele 
campionilor români, realizate în 1973, 
cu cele mai bune performanțe mon
diale nu vom avea motive mai mari 
de satisfacție. în tabelele primelor 20 
ce rezultate ale lumii, unde am luat 
în considerare doar cite trei sportive

CE DETERMINA NIVELUL SCĂZUT AL ÎNOTULUI ROMANESC ?
Ușoara ameliorare a ci frelor citorva performeri 

(în comparație cu anul 1972) este departe de 
satisface efortul de redre sare a natației românești, 
al cărei nivel se află in continuare sub cerințele 
actuale ale mișcării sportive din țara 
Cauzele sint multiple și c le se perpetuează de la an 
la an :

a) bază de masă ex
trem de redusă. Cel mai 
elocvent exemplu : la 
„Cupa județelor", compe
tiție republicană pe e- 
chipe, au participat doar 
10 selecționate (din 39 de 
județe ale țării) ;

b) insuficientă bază ma
terială și, in directă Ie

gătură, un număr foar
te mic de secții de per
formanță (23);

c) volumul de pregăti
re, în special la copii de 
catîJg. A și juniori este 
insuficient. Cei mai mulți 
dintre înotătorii noștri 
fruntași fac doar 6 an
trenamente pe săptămi-

nă și doar în riteva 
scurte perioada — intre 
9 și 12 antrenamente.

d) programul competi- 
țional nu se ridică ia ni
velul cerințelor perfor
manței internaționale. 
Concursurile pe plan lo
cal sint foarte rare, ier 
cei mai buni înotători din 
țară au posibilitatea de 
a concura împreună doar 
de două ori pe an. A- 
ceastă carență influențea
ză în mod negativ sti
mularea tinerilor sportivi 
de a se pregăti continuu 
la un nivel ridicat.

I Constantin Văideanu merituosul cîștigător al slalomului uriaș și al com
binatei alpine din cadrul „Cupei Dinamo Brașov”.

____________________ »

Există posibilități

1 Cei mai tineri schiori și-au desemnat
1 învingătorii în „Cupa Speranțelor"
I

i

pentru un progres substanțial
De rezolvarea problemelor amintite mai sus depin

de în mare măsură saltul calitativ pe care-1 dato
rează de mulți ani înotul mișcării sportive din Româ
nia. Firește, unele dintre acestea necesită un timp mai 
îndelungat, preocupări multiple, în care federația de 
specialitate, sprijinită de C.N.E.F.S., dar mal ales 
Consiliile județene pentru educație fizică și sport și 
cluburile sau asociațiile care dispun de piscine aco
perite sau descoperite trebuie să acționeze cu răb
dare, în permanență.

URMĂRIREA EFICIENTA A REZULTATELOR 
TRADIȚIONALELOR ACȚIUNI DE INIȚIERE „DEL
FIN" și dublarea lor printr-o riguroasă selecție ar 
putea contribui, pe plan național, la sporirea rezer
vorului de cadre, la întărirea actualelor secții.

Pentru PREGĂTIREA SPORTIVILOR FRUNTAȘI 
LA UN 
tate și 
care nu 
ție, cel 
poate fi .
de organizare în care elevii, printr-o mai armonioasă

NIVEL MAI RIDICAT, federația de speciali- 
cluburile au ales uneori soluții artificiale, 
puteau avea roadele scontate. Singura solu- 
puțin pentru actuala fază de dezvoltare, 
liceul (sau mai multe clase) de înot, formă

deîmbinare a procesului de învățămînt cu programul 
antrenament, să se poată pregăti corespunzător ce
rințelor extrem de ridicate.

în sfîrșit, chiar cu riscul de a ne repeta, vom pleda 
în continuare cu tărie că singurul obiectiv pentru care 
se pregătește un sportiv este CONCURSUL. Dacă nu 
vom organiza ÎNTRECERI DESE, CÎT MAI ATRAC
TIVE, dotate cu premii în special pentru cei mici, 
este greu de presupus că înotătorii noștri vor fi sti
mulați să lucreze zilnic ore întregi pentru a progresa 
și ajunge la performanțe înalte.

Așa cum am mai afirmat, deocamdată nu întreză
rim șanse prea mari înotătorilor români la viitoarea 
Olimpiadă. Dar D. Wetterneck și Anca Groza mai po
sedă niște resurse și alături de ei cîțiva copii și 
juniori talentați (I. Svetz, R. Vrînceanu, H. Neagrâu, 
D. Gropșan, A. Horvat, D. Aldea, T. Furtunescu, II- 
diko Horvath, Cătălina Pănulescu, Valeria Vlăsceanu, 
Camelia Hoțescu, Minola Vasiliade) au posibilități de 
a urca simțitor spre nivelul cifrelor de valoare inter
națională. Lor le rămîn în continuare deschise porțile 
lotului olimpic. Adrian VASILIU

SINAIA, 21 (prin telefon). în a- 
ceastă frumoasă stațiune a avut 
loc duminică etapa a III-a a „Cu
pei Speranțelor" la schi alpin. La 
această ultimă fază au obținut 
dreptul de participare 95 de ti
nere speranțe ale schiului româ
nesc. întrecerea de coborîre, care 
s-a disputat pe noua pîrtie din 
localitate, de la cota 1300, a mă
surat 600 de metri pentru cei mai 
mici concurenți și 1200 m pentru 
cei mai... avansați. Evoluțiile tine
rilor schiori au fost urmărite cu 
mult interes de un numeros pu
blic, iar specialiștii prezenți și-au 
notat cu atenție numele unor spor
tivi ce au arătat, de pe acum, 
frumoase și bogate cunoștințe teh
nice. Pentru realizările de pînă a- 
cum, antrenorii și profesorii de la 
școlile sportive și centrele de schi 

Idin majoritatea localităților din 
țară, merită sincere felicitări. IATĂ 
REZULTATELE ÎNREGISTRATE : 

ICat. mică, fetițe : 1. Karin Covaci 
(Șc. sp. Bv.), 2. Jitka Hollo (Șc. 
sp. M. Ciuc), 3. Eva Csomos (Șc. 
sp. M. Ciuc) ; băieți : 1. Gheorghe

i
i
i
I
I
I
I

I

Mate (Șc. sp. Petroșani), 2. Dan 
Iliescu (Dinamo Bv.), 3. Andrei Pe
trescu (Șc. sp. Buc.) ; cat. mijlocie, 
fete: 1. Cfila Petre? (Șc. sp. M. 
Ciuc), 2. Dorina Pop (Șc. sp. Pe
troșani), 3. Ruxandra Șovăială (Di
namo Bv.) ; băieți: 1. Cristinel
Bucur (Sinaia), 2. Nicolae Fabian 
(Sinaia), 3. Carol Kurta (Șc. sp. Sf. 
Gheorghe) ; cat. mare, fete 1.
lette Erețian (Șc. sp. Bv.), 2. Nelida 
Velciov (Șc. sp. Petroșani), 3. Eva 
Szabo (Șc. sp. Sf. Gheorghe) ; 
băieți: 1. Cristian Niculescu (Șc. 
sp. Buc.), 2. Dan Nemeș (Șc. sp. 
Sf. Gheorghe), 3. Helge Bender 
(Șc. sp. Bv.).

După cele trei etape disputate 
în „Cupa Speranțelor" locul 1, la 
combinată, a revenit, în ordinea 
categoriilor de vîrstă, următorilor 
schiori : Karin Covaci (Șc. sp. Bra
șov), Gheorghe Mate (Șc. sp. Pe
troșani), Dorina Pop (Șc. 6p. Pe
troșani), — • - —
Furnica
(Șc. sp. Brașov), Pali Nemeș (Șc. 
sp. Sf. Gheorghe).

Gh. IRIMINOIU

1. Ar-

Cristinel Bucur (Centrul 
Sinaia), Arlette Eretian
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MEDICII SPORTIVI
LA MASA ROTUNDA

Consfătuirea de medicină spor
tivă din anul 1973, organizată In 
cadrul societății din U.S.S.M., a 
supus dezbaterii specialiștilor te
ma : prevenirea șl tratamentul 
traumatismelor provocate de prac
tica nerațională a educației fizice 
și sportului.

Bucurîndu-se de o participare 
relativ bună din partea cadrelor 
medicale (în afara specialiștilor 
din București au participat și me
dicii sportivi, din Iași, Tg. Mureș,

Timișoara, Cluj, Buzău, Craiova 
etc.), lucrările prezentate (11) au 
suscitat discuții interesante atît 
prin acuitatea problemei cît și 
prin valoarea unora dintre ele.

Au fost prezentate astfel co
municări evidențiind unele
dificări nefavorabile la nivelul 
aparatului statokinetic ca urmare 
a traumatismelor și suprasolicită
rilor, fie a unei nerestabiliri com
plete sau Unei reluări intempesti
ve a efortului după astfel de

mo-

traumatisme (dp. V. Iliescu, dr. 
I. Stavrache etc).

Extrem de interesantă a apărut 
comunicarea, „Artrozele la tineri 
sportivi" a dr. C. Ionescu, 
de altfel, a făcut obiectul 
teze de doctorat, susținută în 
trecut.

„Utilitatea miotonometriei 
T. Petroviciu) în prevenirea 
cuperarea traumatismelor 
ve;M „Prevenirea 
disco paliei lombare la 
(dr. S. Avrămoiu); „F 
piciorului la alergătorii de fond și 
săritori" 
Ludu) 
discuții interesante cu 1 
plicative în prevenirea 
traume.

Discuțiile purtate 
acestor comunicări 
serie de concluzii 
reținute: problema

care, 
unei 
anul

(dr. 
șl re- 

sportl- 
și tratamentul 

Zj sportivi" 
.Deformați! ale

(lector universitar dr. R. 
au suscitat de asemenea 

nuanțe a- 
i acestor

marginea 
permis o

pe
au 
ce merită a fi 

traumatisme-

lor sportive nu este numai o pro
blemă strict medico-sportivă, 
interesînd în egală măsură 
sportivi, antrenor și activistul 
sportiv, implicați solidar în profi
laxie ; manifestările de suprasoli
citare la nivelul aparatului de 
susținere, sînt o realitate în spor
tul contemporan, la origina aces
tora situîndu-se nerespecțarea ri
guroasă a principiilor 
ale antrenamentului 
traumatismele fortuite); 
nosticul manifestărilor 
solicitare trebuie implicate 
profund blochimia și electrofizio- 
logia; terapeutica acestor 
festări este complexă și 
dusă pînă la recuperarea 
grală, orice erori la acest 
repercutîndu-se în mod sigur 
timp ;
spectaculară în aceste leziuni,

ea 
pe

fiziologice 
(exceptînd 
în diag- 

de supra- 
mal

mani- 
trebuie 

inte- 
capitol 

în 
nu există o terapeutică 
‘ 2 ' ' ” ‘ ci

una corectă, anatomo-funcțională,

în care repaosul segmentar, 
loacele fizio-balneo-terapice 
medicamentoase, se situează 
prim plan.

Față de importanța acestei 
bleme, cu urmări atît de 
rabile uneori atît pentru 
cît și pentru performanță, se im
pune ca toți cei ce lucrează în 
sport să tragă învățămintele cu
venite, să respecte integral indi
cațiile medicului specialist și să 
concure direct la nivelul unui 
activist medico-social la evitarea 
unor astfel de traume sau la re
cuperarea lor integrală cînd aces
tea totuși apar.

Dr. I. DRAGAN

mij-
Și 

pe

pro- 
nefavo- 
sportiv

Secretarul Societății de medicina cul
turii fizice, sportului, expertizei și re
cuperării medicale a capacităților de 
muncă
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REGULAMENTUL DE CLASIFICARE A SPORTIVILOR!
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

La 1 ianuarie 1974 a intrat in vigoare noul Regulament de clasificare a spor
tivilor din Republica Socialistă România, aprobat de Biroul Executiv al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică

Publicăm astăzi partea 
clasificare.

și Sport.
introductivă (Secțiunea I) a noului Regulament de

TITLURI Șl CATEGORII SPORTIVE
NORME GENERALE

I. SCOPUL
î. Clasificarea sportivilor din Republica So

cialistă România urmărește :
a) stimularea practicării sistematice a dife

ritelor ramuri de sport;
b) îmbunătățirea procesului Instructiv-educa- 

tîv și ridicarea continuă a nivelului performan
țelor sportive;

c) stabilirea unitară a normelor de dobân
dire a titlurilor și categoriilor sportive care vor 
servi drept cerințe și criterii pentru aprecie
rea valorii sportivilor ;

d) perfecționarea sistemului competițîonal.

c) junior la : înot, motociclism, zbor cu mo
tor, planorism, parașutism, gimnastică, bob, 
șah, alpinism.

Notă: Categoriile de clasificare sportivă se 
raportează o singură dată în anul în care s-au 
obținut, iar deținătorii lor beneficiază de 
drepturile care decurg, pînă Ia 31 decembrie 
a anului următor. Excepție fac ramurile de 
sport la care durata valabilității este cea 
prevăzută Ia normele tehnice respective.

IV. ACORDAREA TITLURILOR 
ȘI CATEGORIILOR 
DE CLASIFICARE

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE I 
SPORTIVILOR CARE AU OBȚI

NUT TITLURI ȘI CATEGORII I 
DE CLASIFICARE

16. Sportivii care au obținut titluri sau ca
tegorii de clasificare au dreptul:

a) de a participa la competițiile organizate
pe <___ .
cursul anului respectiv sau anterior;

b) de prioritate în unitățile de învățămînt

de a participa la competițiile organizate I 
categorii potrivit clasificării dobîndite în | 

■ sil emilul r>£>crwa/vHxr con nntorînT* j
b) de prioritate în unitățile de învățămînt ■ 

de educație fizică de sport, în conformitate cu I __ .1 —»_• 1 —a.— —— JÎ4-211— r» î •

I
I

prevederile stipulate în condițiile de admitere, 
la calificarea ca arbitri etc.

17. Sportivii care au obținut titluri șl ca
tegorii de clasificare au obligația:

a) de a participa activ la competiții și 
respecta regulamentele de desfășurare a 
tora ;

b) de a-și ridica sistematic măiestria 
tivă ;

c) de a ajuta la inițierea tinerilor în ramu
rile sportive respective ;

d) de a-și ridica necontenit nivelul cunoș
tințelor politico-ideologice și culturale, de a fi 
exemplu în viața de toate zilele

II. TITLURILE SPORTIVE
2. Se stabilesc următoarele titluri sportive ce 

Se acordă pe viață:.
a) maestru emerit al sportului j
b) maestru al sportului.
3. Titlul de maestru emerit al sportului se 

acordă sportivilor care au îndeplinit normele 
prevăzute la ramura de sport respectivă în ca
drul Jocurilor Olimpice, campionatelor mondi
ale sau europene de seniori și sînt exemple 
pentru ceilalți sportivi prin conduita lor mo- 
ral-cetățenească.

4. Titlul de maestru al sportului se acordă 
sportivilor care au îndeplinit normele prevă
zute la ramura de sport respectivă.

Deținătorii titlurilor primesc, atîta timp cît 
sînt sportivi activi, șl categoria de clasificare 
potrivit * ................. ..cu performanța anuală realizată.

III. CATEGORIILE SPORTIVE
5. Se

sificare 
un an,

a) categoria sportiv de clasă internațională 
(numai la sporturile șl probele 'din programul 
Jocurilor Olimpice) i

b) categoria I j
c) categoria a II-a J
d) categoria juniori.
6. în afara categoriilor prevăzute la punctul

5, se adaugă următoarele:
a) candidat maestru șah j
b) categoria a IlI-a la: zbor cu motor, pla

norism, parașutism, gimnastică, șah ;
c) categoria a IV-a la : gimnastică :
d) categoria copii la : înot, sărituri în apă :
e) categoria tineretalpinism.
7. Următoarele sporturi 

riile:
a) maestru emerit îa î 

tîclism — ciclocros; oină,
b) maestru la i ciclism

stabilesc următoarele categorii de cla- 
sportivă, care se acordă pe timp de 

cu excepția șahului:

nu prevăd catego-

.atletism — cros j 
radioamatorism |

— ciclocros j

8. Ramurile de sport la care se acordă cla
sificarea sportivă sînt:

— alpinism, atletism, automobilism-karting, 
aviație, baschet, biatlon, bob, box, caiac-canoe, 
canotaj, călărie, ciclism, fotbal, gimnastică, hal
tere, handbal, hochei pe gheață, iahting, înot, 
judo, lupte, modelism, motociclism, oină, ori
entare turistică, patinaj, pentatlon modern, 
polo pe apă, popice, radioamatorism, rugby, 
sanie, sărituri în apă, schi, scrimă, șah, tenis 
de cîmp, tenis de masă, tir, volei.

9. La toate ramurile de sport la care se 
permite participarea în concursuri a juniori
lor împreună cu seniorii, se vor acorda ju
niorilor titlurile și categoriile de clasificare 
în raport cu rezultatele obținute,

10. Titlurile și categoriile de clasificare se 
acordă numai în baza rezultatelor realizate 
în concursuri oficiale, cu arbitri calificați, la 
cererea cluburilor și asociațiilor sportive, de 
regulă de 2 ori pe an, în lunile iulie și de
cembrie.

11. Titlurile sportive se acordă de către 
C.N.E.F.S. la cererea cluburilor și asociațiilor 
cu avizul federațiilor sportive.

12. Categoria sportivă de clasă internațională 
și categoria I de către federațiile sportive în 
baza propunerilor cluburilor și asociațiilor 
sportive.

13. Categoria a II-a, categoria juniori și alte 
categorii de acest nivel specific unor ramuri 
sportive se acordă de către comisiile teritori
ale de educație fizică și sport, în baza pro
punerilor cluburilor și asociațiilor sportive.

14. Hotărîrile de acordare a titlurilor și ca
tegoriilor de clasificare se dau în scris, în 
baza rezultatelor consemnate în documentele 
oficiale de concurs, atestate de forurile care 
dețin aceste documente.

15. Sportivii care au îndeplinit normele la 
mai multe ramuri sau probe sportive, primesc 
toate titlurile și clasificările la care au drep
tul în raport cu rezultatele obținute.

VI. RETRAGEREA TITLURILOR 
SPORTIVE

18. Titlurile sportive pot fi retrase prin ho- 
tărîrile forurilor care le-au acordat, pentru a- 
bateri grave de la normele de conduită cetă
țenească și viață sportivă.'

spor-

de a 
aces-
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ȘOIMII SIBIULUI" SPRE NOI ÎNĂLȚIMI?
J

CONCURSUL ATLETIC „CUPA UNIRII

COREL CRISTUDOR
6,7 SECUNDE LA 60 m

Sîmbătă și duminică în sala „23 
August" din Capitală s-a desfășu
rat concursul dotat cu „Cupa Uni
rii", rezervat atleților seniori, ju
niorilor și copiilor de categoria a 
II-a. A fost al doilea concurs al 
anului, organizat — bine — de co
misia municipală de atletism, și 
putem spune că, de acum, sezonul 
de sală a depășit faza începutului. 
La 6fîrșitul acestei săptămîni sînt 
programate campionatele munici
pale ale seniorilor — și ale junio
rilor II — apoi, după o pauză de 
o săptămînă se va da startul con
cursurilor de nivel republican, or
ganizate de federație. Iar prima 
competiție de acest gen este chiar 
concursul internațional de sală, 
„Cupa de Cristal" la care sportivii 
noștri se voi- confrunta cu o serie 
de atleți de peste hotare.

De ce am făcut această scurtă 
.ntroducere la calendarul competi
țiilor din viitorul apropiat ? Pentru

NOU!
0 nouă formulă tehnică

LOTO din 29 ianuarie 1974

că, pînă Ia a lua startul într-o 
trecere de importanță majoră - 
vrem să credem că „Cupa de Cris
tal" este un asemenea concurs — 
un sportiv trebuie să participe la 
o serie de reuniuni de mai mică 
importanță, pentru a se acomoda 
cu sala, pentru a intra în formă, 
respectând unul din principiile an
trenamentului, acela al gradării e- 
fortului.

Or, sîmbătă și duminică am vă
zut foarte puțini atleți seniori în 
sală la „23 August". Au fost multe 
probe adresate seniorilor care s-au 
desfășurat numai datorită prezen
ței la start a unor juniori de ca
tegoria I. Și, după cum vedeți, 
ocaziile de verificare a potenția
lului atleților fruntași nu 6Înt prea 
numeroase, dimpotrivă...

în altă ordine de idei, partici
parea redusă în probele seniorilor 
ne face 6ă ne întrebăm : în Bucu
rești, în afara atleților din lotul 
republican, nu există alți seniori ? 
Se pare că nu...

Dintre puținele rezultate care pot 
fi calificate drept „performanțe" 
vom nota : timpul de 6,7 la 60 m al 
lui Dorel Cristudor, Ia o zecime de 
secundă de recordul național de 
sală care îi aparține (fostul junior 
ne-a promis pentru stagiunea de 
sală 6,5), tot la 60 m, în proba fe
minină, cele două rezultate de 7,5, 
realizate de săritoarea în lungime 
Alina Gheorghiu, cîștigătoarea pro
bei, și Carmen Ene și cei 7,32 m

I 
I
I
I 
I

VII. EVIDENTA SPORTIVILOR 
DEȚINĂTORI DE TITLURI 
ȘI CATEGORII SPORTIVE

19. Cererile sau tabelele pentru acordarea 
titlurilor și categoriilor de clasificare se com
pletează de clubul sau asociația sportivă res
pectivă și se înaintează forului corespunzător, 
potrivit art. 10, 11, 12 și 13.

20. Evidența nominală a sportivilor dețină
tori de titluri și categorii sportive se ține la 
nivelul forului care le-a acordat.

21. La nivelul fiecărui for care acordă ti
tluri și clasificări sportive se va găsi :

a) registrul de evidență a cererilor și tabe
lele primite ;

b) dosarul cu cererile, tabelele și hotărîrile 
de acordare a titlurilor și categoriilor de cla
sificare.

22. Acordarea titlurilor se atestă prin înmî- 
narea carnetelor și insignelor respective, iar a 
categoriilor de clasificare prin înscrierea în 
carnetul de legitimare sportivă de către orga
nul împuternicit cu acordarea categoriei res
pective.

23. Fiecare organ care acordă categorii de 
clasificare are obligația ca anual (în cursul 
lunii ianuarie) să comunice compartimentului 
de statistică și evidență al C.N.E.F.S. situația 
numerică a categoriilor acordate în cursul 
anului expirat.

Sportivii care au primit în cursul aceluiași 
an categorii diferite de clasificare, la aceeași 
ramură de sport, se raportează o singură dată 
la categoria cea mai superioară.

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

fi vrut, aflîndu-ne un timp 
în intimitatea fotbaliștilor din Si
biu, să începem rîndurile noastre 
despre pregătirile lor, în vederea 
asaltării returului, cu... începutul; 
cu acele zile petrecute în uriașa , 
căldare Bîlea, acolo sub crestele 
înzăpezite ale Făgărașilor sau cu 
acea săptămînă de foc, la coborîrea 
în oraș, cînd noul antrenor Ion 
Ionescu împreună cu secundul său, 
Horst Rătscher au declanșat bă
tălia acumulărilor fizice după un 
program riguros întocmit și, așa 
cum ne-au încredințat antrenorii, 
conștient respectat de „Șoimii Si
biului", acești jucători care vizează, 
acum, piscurile cele mai înalte ale 
clasamentului în seria a II-a.

S-a întîmplat, însă, ca un fapt 
anume (petrecut duminică dimi
neața, înaintea verificării, progra
mate în deschidere pe „Stadionul 
de sub Arini") și grăitor în ceea 
ce privește pulsul orașului, la ora 
actuală, pentru echipa de fotbal, 
să mai schimbe din ordinea gîndu- 
rilor. Un fapt plin de semnificații, 
prilejuit de frumosul gest al tov. 
Ion Băcilă, care, în numele sala- 
riaților secției Cazangerie de la U- 
zinele Independența, i-a înmânat 
noului antrenor un buchet de flori, 
adresîndu-i, totodată, cîteva cuvinte 
simțite de bun sosit la Sibiu. Exra- 
pidistuil, vădit emoționat, a ridicat 
brațele, mulțumind, astfel numero
sului public care l-a aplaudat cu 
căldură și care, apoi, a așteptat 
nerăbdător fluierul de începere și 
pentru partida vedetă...

La ora 11 fix, prima garnitură 
a „Șoimilor" intra pe teren (pentru 
verificarea cu Șantierul Sibiu, o 
formație din campionatul județean) 
în următoarea alcătuire: Mărcu- 
lescu (portarul formației adverse 
care-1 avea între buturi pe Lieb- 
hardt) — Vîrlan, David, Flichis, 
Rubint — Gabel, Marcu. Răduță — 
Serfozo, Țurlea. Munteanu.

în min. 6, Serfozo, s-a acciden
tat ușor și a fost înlocuit cu Floare, 
schimbat și el cu Schwartz, întru- 
cît jucase și în deschidere.

La prima ieșire publică pe ’74 a 
echipei și în condițiile câmpului de 
joc acoperit cu un strat de zăpadă, 
firește că scorul a interesat mai 
puțin. Să reținem, totuși, că Șoi
mii a înscris 4 goluri (prin Țurlea, 
David din 11 m, și Gabel — ulti
mul două goluri), la capătul unor 
faze bine gândite, Gabel, de pildă, 
apărând la finalizare din linia a 
doua, acolo unde acționează el în 
principal. De altfel, la sfîrșit, în

Wil V
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Ion Ionescu față-n față cu noua echipă, la unul din antrenamentele efec# 
tuate săptămînă trecută.

Fotoi Fred NUSS — Sibiu
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Administrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează, marți, 29 ianuarie 1974, 
tragerea excepțională Loto intr-o nouă 
formulă tehnică.

Tragerea excepțională Loto în această 
nouă formulă tehnică aduce o serie de 
noutăți șl avantaje pentru participant!.

• Se efectuează extrageri mal 
(6 jn loc de 5)
• Se extrag mai multe numere

Ioc de 29) .
• Varianta de 5 lei participă la

trageri de cîte 6 numere în loc de 2 ex
trageri (1 de 7 șl 1 de 6 numere)

• Varianta de 15 lei participă în plus 
la încă 3 extrageri de cite S numere în 
loc de 2 extrageri de cite 3 numere.

• Se atribuie cîștigurl pentru 3 nu
mere din 18 și din 24 extrase.

• Valoarea unitară a celui mal mare 
premiu este de 100.000 lei față de 70.000 
lei ca la tragerile anterioare.

Se acordă ;
• Autoturisme „DACIA 

ferența în numerar pînă
• Autoturisme „DACIA 

DA S 100”.
O Excursii în U.R.S.S.
• PREMII ÎN NUMERAR DE 

LOARE FIXA ȘI VARIABILA
vinzarea biletelor pentru tragere» ex

cepțională Loto din 29 ianuarie a În
ceput ieri. 21 ianuarie a.c.

Alte amănunte in agențiile Loto-Prono
sport.

PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 16 IANUARIE 1974 :

Extragerea I: Cat. 1: 1 variantă 25’/, a 
100.000 lei șl 1 variantă 10% a 40.000 lei; 
Cat. 2: 2,85 a 24.860 lei; Cat. 3: 12,55 a 
5.645 tei; Cat. 4: 66,75 a 1.061 lei; Cat. 5: 
206,85 a 343 lei; Cat. 6: 5.676,55 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 31.192 lei.
Extragerea a Il-as Cat. B: 8,40 variante 

a 11.241 lei; Cat. C: 33,15 a 2.848 lei; 
Cat. D: 2000,15 a 60 lei; Cat. E: 152,45 a 
200 lei; Cat. F: 3.192,20 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 94.421 Iei.
Câștigul de 100.000 lei a revenit lui NE- 

BUNU IOAN, din Vaslui, care cișttgă un 
autoturism „Dacia 1300“ plus diferența 
In numerar.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

cabină, antrenorul a ținut cont de 
starea terenului, s-a arătat îngă
duitor față de unele execuții teh
nice fără adresă și și-a axat ob
servațiile numai pe factorii fizic 
și tactic. Am putut note, astfel, 
că, deocamdată, „Șoimii" a acțio
nat cu „toate motoarele în plin" 
numai 45 de minute, că echipa se 
strînge și se desface destul de co
rect, respectând cele învățate, sîm
bătă dimineață, la lecția teoretica, 
în sfîrșit că, în linii mari, fundașii’ 
și mijlocașii evoluează cu un mai 
bun randament general decît com- 
ponenții liniei întîi.

Cînd și ultimul jucător al e- 
chipei părăsea cabina, antrenorul a 
mai rămas puțin, reținut de... ur
mătorul scurt dialog : ........

— Ce ne puteți spune după a- 
cest prim stagiu, de două săptă
mâni la noua echipă ?

— S-a demarat bine, sudura e- 
chipă-antrenor s-a realizat repede, 
firesc, pe toate planurile...

— Condiții de lucru ?
— Excelente!
— Răspunsul jucătorilor la soli

citări ?
— Deocamdată, fără reproș.
— Ce vă spune această primă 

verificare ?
— îmi dă speranțe. Avem o e-

chipă tânără, ou un gabarit oare se 
pretează la performanță.

— Apropo, vi s-a cerut locul ini 
tîi, în serie ?

— Verbal nu, dar o simt...
— Apreciați ca posibilă promo^ 

varea în A încă anul acesta ?
— îmi este greu să mă pro* 

nun( de pe acum. Atît noi, cei 
conducerea tehnică, cit, sper, și 
cătorii nu vom precupeți nici 
efort. Nu numai florile, primite 
tăzi, de dimineață, ne obligă...

diir 
ju- 
un 
as^

G. NICOLAESCU

----------- J

Fotbaliștii „tricolori"
(Urmare din pag. 1)

acomodării cu atmosfera 
mari, un lucru important 
orice lot“. Și, în primul

Neînvins in sezonul trecut în concursurile interne ale sezonului de sală, 
Dorel Cristudor a ciștigat și duminică, detașat, proba de 60 m

Foto : Dragoș NEAGU

săritura în 
Bedros Be- 
recordul de

(record personal) la 
lungime ai juniorului 
drosian, la 9 cm de 
sală. Să recunoaștem că recolta nu 
este prea bogată...

Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate : SENIORI, BĂIEȚI : 60 m : 
D. Cristudor (Steaua) 6,7, St, Lă- 
zărescu (C.A.U.) 6,9, V. Dumitrescu 
(Șc. sp. Constanța) 6,9, 60 mg:
M. Voicu (Șc. sp. Constanța) 8,6, 
lungime: B. Bedrosian (Viitorul) 
7,32 m, înălțime: Z. Szighiarto 
(Steaua) 2,00 m (h.c. C. Antal — O- 

m), prăjină: M. Gîr- 
35) 3,80 m, greutate: 
(Progresul) 13,40 m, 
m : Alina Gheorghiu 

(Steaua) 7,5, Carmen Ene (C.A.U) 
7,5, Elena Mîrza (Dinamo) 7,6 ; lun
gime : Florica Boca (C.A.U.) 5,98 m, 
înălțime: Maria Lupșa (Progresul) 
1,60 m (h.c. Maria Giurgiu — Ora
dea 1,65 m), greutate: Viorica 
Brad (Progresul) 14,27 m, Domnica

radea 2,00 
leanu (Lie, 
M. Matei
FETE : 60

Nistor (C. S. Școlar) 12,75 m ; JU
NIORI II, BĂIEȚI : 50 mg: E.
Alexe (S.S.A.) 7,1, înălțime : L. De- 
lamarina (S.S.A.) 1,85 m, lungime : 
A. Meciu (Lie. 35) 6,26 m, prăjină : 
M. Neagu (C. S. Școlar) 3,40 m, 
triplusait: R. Hangu (Șc. sp. Con
stanța) 13,88 m, greutate: I. Pop 
(Metalul) 12,34 m ; FETE : 50 m : 
Corina Călinescu (S.S.A.) 6,8, 50
mg : Alice Sandu (S.S.A.) 7,8, lun
gime : Mihaela Stoica (S.S.A.) 5,48 
m, Alice Sandu 5,43 m, Natalița 
Balcan (C. S. Școlar) 5,42 m, înăl
țime : Niculina Ilie (S.S.A.) 1,60 m, 
greutate: Gabriela Sabău (S.S.A.) 
10,79 ; COPII II, BĂIEȚI : 50 m : 
V. Oatu (Viitorul) 
lungime : P. Ivan 
3,97 m, înălțime : 
m, FETE : 50 m :
(Șc. gen. 190) 8,0, lungime: Nico
leta Vornicu 3,56 m.

7,8 (în serii 7,5), 
(C. S. Școlarul) 

S. Vlădescu 1,07 
Nicoleta Vornicu

Vladimir MORARU

VIITOARELE SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR

Zilele trecute, a avut loc plenara 
F. R. Lupte, prilej cu care s-a 
analizat activitatea pe anul 1973 și 
s-a adoptat planul de măsuri pe 
anul în curs. .

In cuvîntul lor, cei 25 de vor
bitori au evidențiat o serie de as- 
peste pozitive, dar și negative și 
au făcut cîteva propuneri intere
sante menite să îmbunătățească 
activitatea viitoare.

Cum unitatea de măsură, atunci 
cînd se fac aprecieri despre o anu
mită disciplină sportivă, este per
formanța, cei mal mulți vorbitori 
s-au referit la rezultatele obținute 
de luptătorii țării noastre în marile 
competiții internaționale de anul 
trecut. Majoritatea celor ce s-au 
înscris la cuvînt au apreciat că, 
pentru un an post-olimpic, caracte
rizat de multiple încercări pentru 
alcătuirea unei formații omogene, 
performanțele sportivilor noștri au 
fost bune. în special pentru spor
tivii de la libere, anul 1973 a fost 
momentul saltului valoric, care a 
arătat tuturor cu luptele libere din 
țara noastră dispun de un poten
țial' apreciabil, ce trebuie valorifi
cat pentru ca acest stil să nu mai 
trăiască în „umbra" succeselor lup
telor greco-romane. In același timp,

s-a reliefat faptul că în acest mo
ment, privind în perspectiva anu
lui 1976, chiar și la stilul greco- 
romane există o serie de categorii 
deficitare ce nu pot fi, cel puțin 
deocamdată, acoperite. Aceasta pen
tru că, în cele mai multe secții, 
nu există suficientă preocupare pen
tru selecționarea unor elemente ta
lentate la categoriile respective și 
nici pentru pregătirea lor la 
nivel superior. De asemenea, 
subliniat faptul că volumul 
muncă 
cluburi 
scăzut 
lui de 
ceastă
loturile naționale au un nivel scă
zut de pregătire, fapt care creează 
dificultăți în îndeplinirea planuri
lor de antrenament.

Discuțiile purtate au Impresionat 
prin maturitatea lor, prin dorința 
arătată de toți participanții la dis
cuții ca sportul luptelor din țara 
noastră să se situeze în viitor pe 
poziții și mai bune în ierarhia 
internațională.

La încheierea lucrărilor, tovară
șul Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., a apreciat că în anul 
care s-a scurs rezultatele obținute

un
6-a 
de 

dinîn majoritatea secțiilor 
și asociații este încă prea 
pentru necesitățile sportu- 
performanță și că, din a- 
cauză, sportivii ce vin în

de sportivii noștri au fost bune, dai’ 
că ele nu trebuie să-i mulțumească 
pe sportivi și antrenori, ci să-i facă 
să tindă mereu către noi succese. 
Performanțele realizate de luptăto
rii români la J.O. de la Mtinchen 
— a spus vorbitorul — au fost re
marcabile, dar pentru ediția viitoare 
a Jocurilor Olimpice toată lumea 
așteaptă de la sportivii noștri is
prăvi și mai mari. Acestea trebuie 
pregătite însă din vreme. De ase
menea, s-a subliniat în încheiere, 
este nevoie ca munca educativă să 
stea mai mult în atenția tuturor 
factorilor cu răspunderi în acest 
domeniu de activitate.

Apreciind că sportul luptelor s-a 
dezvoltat mult în țara noastră s-a 
propus ca numărul membrilor Co
mitetului federal să crească de la 
35 la 47. Noul birou al F. R. Lupte 
are următoarea componență: Ale
xandru Crăciunescu (președinte), 
Plus Covaci (vicepreședinte), Mihai 
Dragomirescu (secretar general), 
Ion Corneann și Ion Crîsnic (an
trenori federali), Romulus Paven, 
Gheorghe Enache, Constantin He- 
rescu, Traian Predețeanu, Vascul 
Popovici, Constantin Popescu, Ion 
Cernea, dr. Nicolac Ploifșleanu 
(membri).

I Mulți antrenori au evitat Sinaia 
pentru pregătiri. Frumoasa și mo
derna stațiune ar fi prezentat han
dicapul tentațiilor, mai mici sau 

Imai mari. F. C. Argeș a preferat, 
totuși, Sinaia. A fost, în primul 
rînd, o dovadă de încredere în ma
turitatea echipei. Și apoi, lotul ar- 
geșean și-a găsit un loc de cazare 
retras, la cîțiva zeci de metri de 

IPeleș, unde parcă încep munții.
Numai brazi, pante, și drumul spre 
Cota 1400. Și liniște, foarte multă 

I liniște.
Joi după-amiază fosta echipă 

campioană va părăsi Sinaia. Se vor I împlini exact două săptămîni de la 
începerea pregătirilor la munte. 

IDouă săptămîni în care antrenorii 
Ștefan Coidum și Tănase Dima 
și-au pus multe speranțe. Și, acum, 
când „ciclul montan" se apropie 
de finiș, antrenorii piteșteni sînt 
mulțumiți. Pentru că s-a lucrat cu 
tragere de inimă și foarte multă 
seriozitate, în numele nelipsitelor 
speranțe. Duminică, F. C. Argeș a 
șusținut și primul amical la Buș
teni și, ați citit în ziarul nostru 
de ieri, a dispus cu 4—1 de „Ca- 
raimanul". Dar n-a fost, de fapt 
primul meci al piteștenilor din a- 
cest an, pentru că din lotul de 24 
de jucători s-au alcătuit două e- 
chipe cu rezerve, și acestea au ju
cat de cîteva ori. Și în toate aceste 
jocuri elemente noi, încercări, in
tenții. Pe pantele aspre dinspre 
Cota 1400 sau pe terenul din Si
naia și cel din Bușteni, un singur 
gînd : returul...

F. C. Argeș crede mult în retu
rul său. Poate că și datorită ulti
melor două campionate, cînd retu
rul i-a adus mari bucurii, o dată, 
chiar pe cea a câștigării titlului. 
Căpitanul echipei, Remus Vlad a- 
vea să dea chiar o explicație aces
tor aspirații : „Paradoxal, dar mie 
îmi place mai mult această foarte 
grea perioadă de iarnă. Pentru că 
e mai dură și se apropie de cerin
țele antrenamentului modern,. Și 
colegii mei de echipă sînt conștienți 
de importanța acestor zile de 
muncă. Cel puțin, cei care au fă
cut parte djn lotul ultimilor doi ani 
cunosc „cn detail" implicațiile 
muntelui!“

— Să înțelegem că- va fi 
ușor returul ?

— Mai ușor nu, dar mai 
mos da!

— Concret!
— Aspirăm la un Ioc in 

U.E.F.A. 1
Olteanu, Jercan. Mustățea, 

rlan Popescu și Roșu afirmaseră 
cam același lucru...

...Camera antrenorilor Ștefan 
Coidum și Tănase Dima seamănă 
cu biroul unui institut de cercetări. 
Masa plină de schițe, de creioane, 
de culori diferite, de caiete și cărți 
de specialitate. Ștefan Coidum și 
Tănase Dima reprezintă, un cuplu 
omogen. Pentru că în fiecare seară, 
cel doi discută antrenamentul făcut 
și et imiți parametri notați cu 
minuțiozitate și ședința de pre
gătire următoare. Și consulta
rea aceasta continuă și pe pante, 
și pe teren, și în sala de te
nis de masă și biliard. Cu pa
siune, ambiții și foarte multă se
riozitate. Ambii sînt adepții „meto
dei intervalelor" în pregătire, am
bii cred în cei opt tineri incluși în 
totul de iarnă mai ales peoțru „în*
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fru-

Cup»

Ma-

coper ea 
echipei 
pentru 
rînd, cred și ei, antrenorii, în re
turul foarte bun al formației pi- 
teștene. Tot vorbind despre pregă
tiri și planuri de viitor, am atins 
și punctul celor doi jucători selec
ționați în prima reprezentativă a 
țării, Dobrin și Troi, mai bine zis 
obligațiile ce revin antrenorilor de 
club în privința pregătirii interna
ționalilor. Ștefan Coidum a dus 
imediat ideea mai departe : „Bine
înțeles că pe jucătorii de Iot tre
buie să-i pregătești într-un ritm 
superior. în cazul nostru „supli
mentul" de pregătire l-am oferit, 
insă, echipei pornind de la nivelul 
Dobrin-Troi !“...

— Apropo de echipă 1 Cum o do
riți în retur ?...

— Puternică, firește! Aș vrea 
ca în noul sezon să reușim să-i a- 
ducent pe toți titularii la forma 
maximă.

— Aveți soluții ?
— Dincolo de toate, de pregătirile 

acestea dure de iarnă, cheia se află 
in psihicul jucătorilor. Dacă fiecare 
meci va fi tratat ca un derby, a- 
tunci vom reuși. Și atunci va fi 
un retur foarte frumos...

...Joi după-amiază, F. C. Argeș 
părăsește Sinaia, urmând ca vineri 
dimineață să plece în turneul din 
Turcia. Va pleca cu gândul la un 
retur bun...

Mircea M. IONESCU

rian să cadă... în afară de Balach 
o frumoasă surpriză: Kun. Jucă
tor modern, cu demarcări riguroa
se și cu o tehnică bună. Dacă va 
renunța la suplimentul de fantei 
zie în faza de finalizare, va ptf* 
tea marca destule goluri".

...începe jocul la două porția 
Două reprize a 15 minute. Doua 
echipe de cîte nouă, motiv pentru 
care în echipa albaștrilor joacă și 
Robert Cosmoc, extrem retras — 
de nevoie. înainte de fluierul da 
start. Valentin Stănescu anunță cu 
voce tare: „în aceste 30 de minute^ 
jucătorul care, după ce a executat? 
pasa, nu se va lansa într-un sprint 
de demarcare, anulează tema an
trenamentului".

Jocul începe în spiritul fortuite 
lei indicate. Curînd, însă, unii uita» 
Dar, cravașele sonore ale antreno
rilor refac imediat sprinturile; 
Schimburile sînt mult mai rapide! 
decît într-o miuță obișnuită.

Doctorul Tomescu, pe margine, 
reflectează cu glas tare: „Mult 
schimbat în bine mi se pare Mar
cu. E mai dur. Anul trecut îmi 
căuta mereu privirile : „Nu mai 
pot!” De astă dată, Marcu mani
festă o dîrzenie deosebită. Ieri a 
marcat cîteva goluri, în plină vi
teză, de la 16 m. Se pare că a 
lucrat în direcția asta".

La terminarea celor două repri
ze, jucătorii sînt frînți. Toți își 
șterg frunțile cu mâneca trenin
gurilor. Doar Răducanu și Jivan 
continuă antrenamentul.

în drum spre hotel. Dumitru 5 
„După masă, e și mat tare ! După 
o oră în fața tablei, urmează cir
cuitele. Ce știți, cum a jucat Stea
ua la Brașov, cu Dinamo ?" Apoi 
fără să aștepte răspunsul : „Cîți 
ani are Dennis Law, ăsta ?“ Și 
tot el, anulînd orice posibilitate de 
dialog: „Lasă că au căzut bine 
bobii, Dobrin are dreptate. Nu e 
puțin lucru să ai în față echipe cu 
nume mare și cărora să le mai 
iei și puncte".

....Tricolorii” au luat startul 1974. 
Valentin Stănescu apasă pe acce
lerator, convins că face bine. în 
timpul celor 30 de minute, antre
norul echipei naționale l-a admo
nestat pe Broșovschi pentru că a 
pasat lateral dintr-un punct per
pendicular pe poartă. Acest amă
nunt scoate la iveală un întreg pro
gram de lucru. Să sperăm că fot
baliștii noștri au resursele nece
sare „perpendicularei".

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
primul său meci din acest an, în 
compania echipei locale Cetatea, 
aflată pe locul secund în campio- - 
natul județean. Cu toate că terenul 
a fost acoperit cu un strat de ză
padă, elevii lui Ilie Oană și Ion. 
Marica au dovedit o excelentă dis
poziție și o bună pregătire fizică,' 
practicând un jot în 
faze de poartă 
Autori : Marica 
Romilă II (2) 
gazde (care au 
prima jumătate 
Croitoru.

Politehnica a 
toarea alcătuire : Pop (Atimoftoaie, 
Naște) — Toacă, Samoilă, Romi- 
li I, Hanceriuc — Romilă II, Cio
banii, Marica —• Spirea, Lupu
lescu, Ailoaie.

~ ’ j

RAPID REAPARE IN GIULEȘTI

După pregătirile de la Predeal e- 
chipa Rapid va apărea în fața 
susținătorilor săi, pe stadionul Giu- 
lești mîine, cînd va întâlni, de la 
ora 14,45, formația de tineret-re- 
zerve. Duminică, tot pe stadionul 
Giulești, de la ora 9, este progra
mat un cuplaj : Rapid (tineret) — 
Granitul și Rapid — Progresul 
București.

MIINE, UN ALT AMICAL 
LA BUȘTENI

Mîine, pe stadionul din Bușteni, 
de la ora 14, se va disputa parti
da amicală dintre formațiile F.C. 
Argeș și 
Vaslui.

divizionara B, > Viitorul

SEDINȚE DE ANALIZA LA CENTRELE 
DE JUNIORI PROGRESUL 

și PETROLUL

Duminică dimineață au avut loc 
în cadrul centrelor de fotbal Pro
gresul București șl Petrolul Plo
iești ședințele de analiză a activi
tății desfășurate 
niorii, prilej cu care au fost tre
cute în revistă _ _ ‘ '
zări obținute în anul 1978 șl obiec
tivele pe anul în curs.

eu copiii și ju-

prlncipalele reali-

POLITEHNICA IAȘI — CETATEA TG. 
NEAMȚ 9—1 (5—1)

Politehnica lași a susținut du
minică dimineața La Tg. NttfM

OLTUL

mișcare, cu 
și... multe goluri. 
(3), Lupulescu (3),' 
și Ailoaie. Pentru 
rezistat bine în 

de oră) a marcat

evoluat în urmă-

O. R.

SF. GHEORGHE AȘTEAPTA 
RETURUL

Oltul Si. Gheorghe. «are ocupă 
tocul I în seria a X.1-& a Diviziei 
G, se pregătește intens pentru re
luarea campionatului.

Antrenorul Anton Public are la 
dispoziție un tot destul de numeros, 
20 de jucători, la care se mai a- 
daugă trei juniori promovați din 
pepiniera proprie — Kolcze, Radar 
și Karacsonyi. Pină la sfârșitul lu
nii, totul se va pregăti în locali
tatea Zăbala, după care va reveni 
la Sf. Gheorghe, unde va susține 
numeroase jocuri de verificare.
K Gh. BRIOTĂ. coresp. județean



CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS DE MASA
(I find uțp ajouuQ)

putere
Deci 

Fu-min 
un di-

mele două meciuri de simplu, cînd 
K. Abe și Imano reușiseră să cîș- 
tige la Li De-ian și Liao Fu-min. 
în următoarele partide, de dublu 
și simplu (Li De-ian — Imano) 
sportivii chinezi revin cu 
și își adjudecă victoriile. 
2—2. Apoi K. Abe și Liao 
prilejuiesc o întîlnire de
namism cum rar se poate vedea 
chiar și în întrecerile de anver
gura campionatelor mondiale. Mai 
decis în finalul setului trei, tînărul 
Katsuyuki Abe punctează mai 
mult și victoria îi revine la ca
pătul unei

Am dori, 
tă sumară 
oalelor, să 
echipei masculine secunde a Ro
mâniei (Giurgiucă, Ovanez, Lu- 
chian), cîștigătoare a turneului 
de consolare, competiție care a 
cuprins opt echipe. Mai cu seamă 
vrem să consemnăm dispoziția de 
joc și străduințele pe care le de
monstrează din nou ~ '
giucă, cîndva titular 
în echipa României, 
scum eforturi vădite 
la forma de odinioară. în această 
„cursă" el a adăugat, aici la Plo
iești, noi rezultate favorabile: 
a învins la rînd pe japonezul Hi- 
roiuri Abe, pe redutabilul carri- 
pion al R.D.G. — Bernd Raue (în 
meciurile anterioare acesta îi în- 
trecuse net pe Gomozkov și Stro- 
katov), iar în finala competiției de 
consolare românul a obținut două 
victorii din totalul celor trei rea
lizate în fața selecționatei Angliei 
(scor 3—2 pentru România II).
Să-l încurajăm pe Dorin Giurgiucă 
în frumoasa lui încercare de a 
îmbrăca iarăși tricoul primei re
prezentative a țării.

întîlniri dramatice, 
pentru a încheia aceas- 
trecere în revistă ă^fi- 
subliniem și rezultatele

Dorin Giur- 
necontestat 

El depune 
ca să revină

PATINATORII ROMANI
PRIETENIALA „CUPA

Și

băieți, din 
criteriu de 
posibilitatea 
în preajma

„Cupa 
participat 

din

TENISUL INTERNATIONAL IN FATA
UNOR IMPORTANTE PROBLEME

Cehoslovacul Jiri Turai a ajuns, alături de compatrioata sa Milena Ziz
kova pînă în semifinalele probei de dublu mixt.

SURPRIZELE AU PUNCTAT ZIUA A DOUA
(Urmare din pag. 1)

tanții Uniunii Sovietice au dovedit 
pînă la urmă o mai bună frecvență, 
s-au arătat mai siguri în finalizare. 
După setul trei pierdut la un scor 
strîns (18—21) Ligia Lupu și Doboși 
au scăzut oarecum ritmul, iar adver
sarii lor s-au impus apoi cu preg
nanță, ieșind învingători.

în meciurile individuale la simplu 
băieți sînt de subliniat comportările 
de debut ale campionului de juniori 
al țării Marin Firănescu — ciștigător 
împotriva dinamicului japonez Ama
no — ca și ale colegilor Iui, Doboși, 
Sîndeanu, Ovanez.

Dar competiția este in plină des
fășurare și este greu de anticipat, la 
ora convorbirii telefonice ce se va 
întimpla în continuare. Să așteptăm, 
deci, întrecerile ultimei zile...'

LUMINILE RAMPEI s- STINS, DAR fișier

0 declarație a secretarului F.R.T., Al. Lăzărescu
Revenit de la reuniunea ținută la 

Roma, a reprezentanților federațiilor 
naționale de tenis europene, Alexan
dru Lăzărescu, secretarul general al 
F.R.T., ne-a făcut următoarea decla
rație : „Sîntem în pragul unor muta
ții importante tn tenisul internațio
nal. Este posibil ca în locul sistemu
lui open, aflat în vigoare de apro
ximativ cinci ani, să se revină la 
separația clasică dintre profesionism 
și amatorism. Aceasta din cauza con
curenței pe care o fac grupările pro
fesioniste americane W.C.T. și W.T.T. 
programului competițional european. 
Cu prima, federația internațională de 
tenis a ajuns la un acord, cea de a 
doua însă ne obligă la măsuri de alt

ordin pentru salvgardarea activității 
dc sub egida F.I.L.T. In plus, au 
survenit elemente noi ea acel acord 
W.C.T.—W.T.T., ca și schimbarea de 
pozifie a asociației jucătorilor 
(A.T.P.), condusă de Jack Kramer, 
care acceptă acum să furnizeze par- 
iicipanți la proiectatul campionat 
american inter-crașe.

tn fața acestei situații, federațiile 
de specialitate 
trebuie să-și 
pentru a putea 
competiții bine 
aceste probleme 
ționate la apropiata 
raiă F.I.L.T., de la 
săptămini".

din țările europene 
coordoneze acțiunile, 
opune un program de 
pus la punct. Toate 

urmează a fi solu- 
Adunare gene- 
fineie acestei

T. OVICI Șl I. SÂNTEI LA CIRCUITUL „INDOOR"
începind din această săptămână, 

încă doi tenismani români intră în 
turneele internaționale. Este vorba 
de deținătorul titlului de campion al 
țării, Toma Ovici, căruia i se ală
tură colegul său din lotul reprezen
tativ, Ionel Sântei. Amîndoi răspund 
invitației făcută de federația de tenis 
a Statelor Unite (USLTA), pentru a 
participa la circuitul „indoor" organi
zat de acest for.

Datele principale ale suitei dc tur
nee, in care vor lua startul T. Ovici 
și I. Sântei sînt următoarele : 24 ia
nuarie — Omaha ; 29 ianuarie —
Baltimore ; 12 februarie — Birmin-

AMERICAN
gham ; 19 februarie
(camp, internaționale ale S.U.A.) ; 26 
februarie — Long Island ; 5 martie 
— Hampton ; 12 martie — Calgary ; 
19 martie — Salt Lake City și Jack
sonville ; 26 martie — Phoenix; 5 
aprilie — Washington.

In circuitul de turnee pe teren 
acoperit organizat de federația ame
ricană de tenis participă o serie de 
jucători cunoscuți ca Jimmy Connors 
(S.U.A.), . Vijay .Amritraj (India), 

Fassbender 
(Ungaria), 
plecat

Karl Meilor și Jiirgen 
(R. F. G.), B. Taroczy

Jucătorii români au 
spre S.U.A.

Salisbury

ieri

In seara finalelor pe echipe, 
tirziu, in sala Victoria se aflau 
peste o mie de oameni. La me
sele 4 și 5 partide decisive: 
Alexandru, Vlaicov (România) 
— Rudnova, Antonian (U.R.S.S.) 
și, respectiv, Abe (Japonia) — 
Liao Fu-min (R.P. Chineză). In 
meciul masculin tensiune ma
ximă : scor 1—1 la seturi (2—2 
în partidă) ți 20—17 pentru ju
cătorul japonez. Adversarul său 
joacă totul pe cartea ofensivă, 
atacă vehement din serviciu, 
la ripostele dirijate ale adver
sarului răspunde numai pe la
terale, îndepărtîndu-și tot mai 
mult adversarul de masă. Pu
blicul „intră în joc“ și spontan 
se ridică în picioare, punctînd 
sonor splendida demonstrație de 
virtuozitate a celor doi jucă
tori. Patru schimburi de mingi, 
șase, zece, timpul se comprimă, 
distanța dintre tribună și masă 
pare a dispărea, cele patru ju
cătoare aflate alături se între-

rup și 
se afla 
marginea laterală a 
Liao Fu-min nu mai 
naliza al 12-lea atac, 
fileul, singurul care 
atunci în gol...

Focarul atenției a 
apoi partida de dublu, 
sperau să fie ultimele 
nu pentru că era tîrziu, ci pen
tru că entuziaștii spectatori plo- 
ieșteni (cine s-a temut că sala 
va fi goală ?) doreau din inimă 
victoria echipei noastre. Era 
21—20 pentru Alexandru, Vlai
cov. . Și după un schimb de 
mingi, în care ruperile de ritm 
ale Norei, conjugate cu precizia 
de calcul a Măriei, dezechilibrau 
decisiv cuplul advers, victorie I

Nu se putea un final mai 
frumos. 31, apoi, luminile ram
pei s-au stins, dar azi va fi o 
altă premieră.

ele și atunci cînd Abe 
complet dezechilibrat, la 

țarcului, 
poate fi- 
S-a opus 
a vibrat

devenit 
Toți 

mingi,

Paul SLAVESCU

DUBLU MIXT, sferturi de finală: Rud
nova. Gomozkov — Lesai. Panalt 3-0, 
Zizkova, Turai — Vlaicov, Amano 3—1, 
Antonian, Sarkojan — Lupu Doboși 3—2, 
Snudova. Dvoracek — Alexandru, Stroka. 
tov 3—2, semifinale : Rudnova. Gomoz
kov — Zizkova. Turai 3—2, Antonian, 
Sarkojan — Smidova. Dvoracek 3—1.

SIMPLU BĂIEȚI, turul I . Gheorghe — 
Waltowski 3—0, Wikstroem — Romanes- 
cu 3—0. Raue — Luchian 3—0. Firănescu
— Amano 3—0. Doboși — Sandstrom 3—1, 
Sîndeanu — Douglas 3—1, Ovanez — Wal
ker 3-0, Persson - Okada 3-0 ; turul H: 
\ lekstrom — Gheorghe 3—0. Turai — 
Firănescu 3—0, Karakaslevici — Thorsell 
3—0. Strokatov — Ovanez 3—0. Ito — 
Ries 3—0, Dvoracek — Persson 3—0, 
K. Abe — Giurgiucă 3—2 : ontim! : T. 
Sarkojan — H. Abe 3—?, Vickstrom — 
Slu Cin-min ,3—0, Li De-ian — Turai 
3—0, Imano -L Doboși 3—2 Karakasie- 
vlcl — Timar 3—0, Strokatov — rto 3—0, 
Dvoracek — Liao Fu-mln 3—0. Go
mozkov — K. Abe 3—2; sferturi: sar
kojan — Vickstrom 3—1. strokatov — 
Karakasiericl 3—2, Dvoracek — Go
mozkov 3—1, Imano — Li De-lan 3—1.

SIMPLU FETE : turul I ; Filimon — 
Molnar 3—2, Olsson — Vlaicov 3—2 (!) : 
turul n: Howard — Lupu 3—0, Olsson — 
Smidova 3—0. Alexandru — Ivasko 3—0; 
optimi : Rudnova — Filimon 3—0, Liu 
Si-siu — Howard 3—0, Alexandru 
Fabri 3—0, Hamada — zizkova “ ‘ 
Olsson — Suei Gen-in 3—2. Takahashi
— Sien Siao-hun 3—1: sferturi : Liu 
Si-siu — Rudnova 3—0, Hamada — 
len Kuei-11 3—0.

3—0.

ÎNCEPE TURNEUL DE LA PHILADELPHIA

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET,

• Multe jocuri echilibrate și atractive • Verificări severe 
pentru participantele la cupele europene și pentru selecționabilii 
în loturile reprezentative • Se impune concentrarea într-o sin
gură reuniune a meciurilor derby • Și, totuși, alegem presingul.

11 din cele 12 partide progra
mate sîmbătă și duminică, în ca
drul etapei a 13-a a campionate
lor republicane de baschet, au 
avut o desfășurare echilibrată, 
multe dintre ele încheindu-se la 
diferențe minime, iar unul (Farul 
— Universitatea Timișoara) solici- 
tînd chiar prelungiri : majoritatea 
întrecerilor au fost dinamice, dis
putate într-un ritm rapid, cu fa
ze care au ilustrat în mod con
vingător frumusețea acestui joc; 
toate echipele favorite au trebuit 
să lupte din răsputeri pentru a-și 
apropria victoria în fața unor ad
versare hotărîte să se afirme dacă 
nu prin succese, măcar printr-o 
comportare lăudabilă (ceea ce au 
și izbutit). Adăugind că, datorită 
caracteristicilor enunțate mai sus, 
echipele angrenate în cupele euro
pene au susținut verificări severe

CLASAMENTE LA ZI
MASCULIN

1. Dlnamo
2. Steaua
3. Urilv. Timișoara
6. I.E.F.S.
5. „U“ Cluj
6. Farul

Grupa 1—6

13 13
13 12
13 11
19 8
13 7
13 S

0
1
2
5
6
8

914
944
919
983
966

1271—
1184—
1045—
1064—
1010—

955—1065

26
25
24
21
20
18

ceea ce în formula turneelor se 
petrecea foarte rar (sau chiar 
deloc) în cursul unui întreg cam
pionat. Desigur, nu dorim să di
minuăm din avantajele turneelor, 
dar nici nu putem trece cu ve
derea privilegiile etapelor săptă- 
mînale, îneît concluzia este că fo
losirea ambelor formule, în cursul 
aceluiași campionat, se dovedește 
cea mai potrivită.

Fiind vorba de probleme orga
nizatorice, se cuvine să atragem 
atenția asupra 
sînt programate 
derate cele mai 
drul unei etape, 
că F.R. Baschet 
sească ocazia ivită prin desfășu
rarea în fiecare săptămînă a unor 
întîlniri echilibrate, interesante, 
pentru a alcătui un program care 
să servească în primul rînd popu
larității acestui sport. A împărți 
jocurile în mai multe săli și în 
zile diferite (sîmbătă, de pildă, s-a 
desfășurat în sala Giulești derbyul 
Rapid — Voința — la cererea 
formației organizatoare, adică cea 
feroviară — deși era mult mai 
indicat ca disputa să aibă loc a 
doua zi, în sala Floreasca, în cu
plaj cu partida Steaua — I.E.F.S.), 
înseamnă a rata ocazia unui pro-

modului în care 
meciurile consi- 
atractive în ca- 

Concret, apreciem 
trebuie să folo-

gram „tare", tocmai în această 
perioadă în care baschetul a re
intrat în simpatia publicului, în 
acest sens., ne amintim că o veche 
prevedere a regulamentului de 
disputare a competițiilor de bas
chet stipula că federația are drep
tul să impună alcătuirea unui pro
gram în funcție de interesele pro
pagandistice ale baschetului. Cre
dem că este momentul actualizării 
acestei prevederi, acum cînd ne 
aflăm în plin sezon de reuniuni 
care de care mai atractive.

în sfîrșit, citeva cuvinte despre 
o problemă ivită duminică dimi
neață, cu prilejul meciurilor 
I.E.F.S. — Steaua (masculin) și 
Olimpia — Constructorul (femi
nin). Au fost voci care au acuzat 
pe antrenorii formațiilor I.E.F.S. 
și Olimpia pentru aplicarea exce
sivă a presingului, care a dus la 
eliminarea jucătorilor de bază. 
Este foarte adevărat că presingul, 
pe lingă avantajele prea bine cu
noscute, prezintă pericolul descom- 
pletării echipei de bază. Dar, între 
o apărare clasică (fie om la om, 
fie zonă), cu care pierzi sigur, și 
o defensivă agresivă, cu care ai 
șanse să anulezi handicapul (așa 
cum s-a petrecut cu Olimpia în 
partida amintită și cu I.E.F.S. în 
alte întreceri în care pornea drept 
outsider), bineînțeles că este de 
ales sistemul care îți acordă, to
tuși, o șansă în plus.

D. STANCULESCU

Grupa 7—12

4
<
6
«
3 IO
3 10

7. I.C.H.F.
8. Poli. BUC.
9. Rapid

10. Voința Timișoara 13
11. C.S.U. Galați
12. Poli Cluj

13
13
13

13
13

9
9
9
9

909— 933
925—1021
956—1076
817— 999 

1006—1176
806— 952

17
17
17
17
16
16

FEMININ

1. Politehnica
2. Voința Buc.
3. I.E.F.S.
4. Rapid
5. „U“ Cluj
6. Univ. Tim.

Grupa 1—6

13 12
13 12
n 11
13 7
13 7
13 7

1
1
2
6
6
6

896—644 
901—652 
821—613 
795—720 
707—743 
739—786

25
25
24
20
20
20

Grupa
7. Crișul
8. Constructorul
9. „V“ Iași

10. Olimpia Buc.
11. Sănătatea
12. Voința Tg. Mureș

7—12
13
13
13
13
13
13

7
5
5
3
1
1

20
18

80S—729 
649—716 
608—665 18 
597—756 16 
579—868 14

6
8
8

10
12
12 536—787 14

antrenorii lotu-și, deci, utile, iar 
rilor republicane au avut (și vor 
avea) prilejul să urmărească ju
cătoarele și jucătorii vizați să al
cătuiască viitoarele selecționate 
ale României în condiții dificile 
de întrecere, avem o imagine ma’ 
completă asupra avantajelor noii 
formule a diviziei A, în mod ca
tegoric mai atractivă și pentru 
echipe și pentru public. Firește, 
nu poate fi omis încă un element 
șl anume că spectatorii din unele 
orașe (Constanța, Tg. Mureș, Ora
dea, Satu Mare, Galați, Iași) au 
avut, în sfîrșit, posibilitatea de 
a-și urmări favoritele „pe viu",

începînd de azi, la Philadelphia 
(S.U.A.), 84 de jucători 
în circuitul de turnee pe 
acoperit W.C.T. iau startul 
ma întrecere de anvergură 
lui sezon internațional de 
Deși nu contează pentru 
mentul circuitului, fiind 
hors-concours, turneul de 
ladelphia este considerat ca o ade
vărată avanpremieră a campiona
tului mondial „indoor", al cărui 
program de competiții urmează 
imediat după aceasta.

După cum am mai anunțat, prim 
cap de serie a fost desemnat —

aflați 
teren 

în pri- 
a nou- 

tenis. 
clasa- 
probă 

la Phi-

prin calculul unui computer 
Ilie Năstase (România), urmat, 
ordine, de J. Newcombe (Austra
lia), T. Okker (Olanda), S. Smith 
(S.U.A.), R. Laver (Australia), M. 
Orantes (Spania), J. Kodes (Ceho
slovacia), A. Ashe (S.U.A.) etc. în 
primul tur, Ilie Năstase urmează 
să-l 
John

întîlnească pe 
Alexander.

Finala turneului

în

australianul

ÎNTRECERILE
SCHIORILOR

FONDIȘTI
FRAGA, 21 (Agerpres). — Proba 

masculină de ștafetă 3 X 10 km din 
cadrul concursului internațional de 
schi-fond de la Sliach (Cehoslova
cia) a revenit formației Norvegiei, 
cu timpul de 2h08:54,08. Pe locu
rile următoare s-au clasat Finlanda 
— 2h09:49,48 și Polonia —
2hl0:57,07.

în proba feminină de ștafetă 
3X5 km, victoria a revenit echi
pei Norvegiei —■ lh06:41,17, urmată 
de Finlanda — lh07:23,30 și Ceho
slovacia — lh08:ll,44.

La acest concurs au participat 
și selecționatele de juniori ale 
României, care au ocupat urmă
toarele locuri : echipa masculină 
(Cornel Mandruș, Francisc Foriko, 
Gheorghe Dudu) — locul 10, cu 
2hl5:33,19 și echipa feminină (Cor
nelia Mititelu, Vilma Todor, Iuliana 
Pața) — locul 11, cu lh 14:56,40.

de la Roa
noke (Virginia) se va disputa în
tre Jimmy Connors și Karl Meiler. 
în semifinale: Connors — Geru- 
laitis 6—4, 6—3 ; Meiler — Amri
traj 6—1, 7—6.

• în finala turneului feminin 
de la San Francisco, Billie Jean 
King a invins-o pe Chris Evert 
cu 7—6, 6—2.

Tradiționalul concurs de patinaj 
viteză, dotat cu trofeul 
Prietenia", la care au 
alergători (pînă la 18 ani) 
R.D. Germană, R.P. Mongolă, Po
lonia, Ungaria, România 
U.R.S.S., s-a desfășurat — la ac
tuala ediție — pe pista artificială 
din Budapesta. Gheața a fost de 
bună calitate, după cum dovedesc 
de altfel noile recorduri înscrise în 
palmaresul competiției, iar vite- 
ziștii sovietici au dominat copios 
toate probele, disputîndu-și, atît la 
fete, cit și la băieți, locurile frun
tașe.

Iată cîștigătorii și locurile ocu
pate de concurenții români. FEMI
NIN, 500 m — 1. Tatiana Sulian- 
skaia (U.R.S.S.) 47,90... 9. Eva
Szigeti 50,76, 10. Lidia Vaszi 51,05; 
1500 m — 1. Galina _
(U.R.S.S.) 2:32,31... 12.
Dragoman 2:48,23 ; 1000 
Lidia Marozova (U.R.S.S.) 1:37,14... 
14. Eva Szigeti 1:45,81; 3000 m — 
1. Rozalia Rovzutdinova (U.R.S.S.) 
5:20,21... 10. Carmen Dragoman
5:54.74. MASCULIN. 500 m — 
A. Demidov (U.R.S.S.) 42,04... 
L. Fokt 45,50 ; 3000 m — 1.
Zimatudinov (U.R.S.S.) 4:35,34 
nou record (v.r. 4:38,00)... 16. 
Lazar 5:13,73 ; 1500 m — 1. A. De
midov 2:11,12 — nou record (v.r. 
2:16,00)... 15. “ “
5000 m — 1. E. 
— nou record 
Lazar 9:00,27.

La startul i 
au fost prezente cinci sportive și 
tot atîția juniori români. Nu am 
dat toate rezultatele obținute de 
tinerii noștri viteziști, deoarece 
unii dintre ei s-au situat la peri
feria clasamentelor. Antrenorul 
Ștefan Demeny ne-a declarat: . 
„Insuficienta pregătire fizică și ca
rențe mai mici sau mai mari în 
tehnica alunecării pe gheață au 
micșorat, potențialul juniorilor Ma
ria Olah, Attila Varga, Laszlo 
Biro și, in mai mică măsură, Mag
dalena Buzaș, unii dintre aceștia 
înregistrînd chiar un evident re
gres pe distanțele scurte. Cu toții, 
însă, au cunoștințe infime în teh
nica luării turnantelor, unde sînt 
nevoiți să încetineze ritmul, pier- 
Zînd astfel timp prețios".

în sfîrșit, ca și în ceilalți ani,

la Budapesta n-au făcut deplasa
rea cei mai în formă 
cauza defectuosului 
selecție, care nu oferă 
organizării unor teste 
competiției, după care să se al
cătuiască echipele reprezentative. 
Știindu-se „senatori de drept“, unii 
dintre patinatori s-au culcat pe-o 
ureche, iar antrenorii respectivi 
nu i-au deranjat — mai cu seamă 
în perioada verii — din dulcele 
lor somn. în schimb, Eva Szigheti, 
Carmen Dragoman, Lidia Vaszd, 
Laszlo Lazar și Nicolae Terzeano- 
vici, care s-au antrenat cu multă 
conștiinciozitate pe gheață și pe 
uscat, au reușit să-și îmbunătă
țească substanțial recordurile per
sonale.

Borceva 
Carmen 

m — 1.

1.
11.
E.

L.

L. Lazar 2:28,31 ; 
Zimatudinov 8:01,19 
(v.r. 8:16,30)... 12. L.

probelor menționate

LUPTĂTORII NOȘTRI S-AU AFIRMAT
V

LA „MEMORIALUL
PARIS, 21 (Agerpres). — La „Pa

latul Sporturilor" din “ 
Ferran-d s-au desfășurat întrecerile 
tradiționalei competiții internațio
nale de 
Coulon". 
cursului 
10 țări, .

în cadrul turneului de lupte li
bere, un frumos succes a obținut 
luptătorul român Vasile Iorga, care 
a terminat învingător Ia categoria 
90 kg. Pe locurile următoare s-au 
situat Ortsuev (U.R.S.S.) și Kaza
kov (Bulgaria). La categoria 62 kg, 

bulgaru- 
a ocu-

Clermont

lupte Memorialul Roger 
La. actuala ediție a con- 

au participat sportivi din 
printre care și România.

kov (Bulgai__  . ..
unde victoria a revenit 
lui Iankov, Petre Coman 
pat locul trei.

Dintre ceilalți sportivi 
evoluții bune au mai avut Pante-

români,

titlul mondial de șahîn turneul candidaților la

SPASSKI MARCHEAZĂ PRIMUL PUNCT!
Meciurile din cadrul sferturilor 

de finală ale turneului candidaților 
la titlul mondial de șah sînt în 
plină desfășurare.

La Augusta (Florida), cea de-a 
patra
Costa Mecking (Brazilia) și Viktor 
Koreinoi (U.R.S.S.) s-a încheiat re
miză la mutarea a 40-a. în prezent, 
scorul este egal : l’/i—l1.3 (o par
tidă întreruptă).

Și cea de-a doua partidă a me
ciului Lajos Portisch (Ungaria) — 
Tigran Petrosian (U.R.S.S.). care-și 
dispută calificarea la Palma de 
Mallorca, s-a terminat la egalitate. 
Portisch a avut un ușor avantaj și, 
după părerea unor specialiști, ju- 
cînd mai activ, ar fi putut să stră
pungă sistemul defensiv al negru
lui. Totuși, oficialii au consemnat 
remiza la mutarea a 40-a.

partidă dintre Henrique

La San Juan (Porto Rico), fostul 
campion mondial 
conduce cu 2- 
susține cu marele maestru 
can Robert Byrne. Partida 
s-a caracterizat printr-o 
.sântă luptă pozițională. La 
ment dat, Spasski, printr-o subtilă 
manevră tactică, a intrat în avan
taj, deschizînd poziția regelui ad
vers. La reluare, marele maestru 
sovietic a jucat precis, valorificîn- 
du-și avantajul — după cum s-a 
anunțat — la mutarea 56.

La Moscova, 
marii maeștri 
Karpov și Lev 
disputat pînă în 
tide, scorul fiind egal : 1—1. în par
tida a treia, Polugaevski va juca 
cu piesele albe.

Boris Spasski 
•1 în meciul pe care-1 

ameri- 
a treia 
intere- 

un mo-

în meciul dintre 
sovietici Anatoli 
Polugaevski, s-au 
prezent două par

ASALTURI PE PLANȘA CU 64 PATRATE
Un bun amic al șahului 

îmi spunea, zilele trecute, că 
pentru el nu se va face 
dreptate pînă în ziua cînd 
Anatoli Karpov va deveni 
campion mondial. „Așa cum 
nedrept a fost ca, atîția ani, 
Bobby Fischer să nu pri
mească .....................
pion al lumii. Tot așa și 
acum..."

Poate
pe aripile pasiunii sale pen
tru sportul minții, merge prea 
repede înainte cu gîndirea. 
El îl vede pe favoritul său, 
remarcabilul mare maestru 
sovietic, sărind peste toate 
etapele luptei pentru titlul 
suprem și ajungînd foarte 
rapid în posesia mult rîv- 
nitei cununi cu lauri. Oricît 
de genial șahist ar fi — și 
se pare că este — Karpov 
trebuie să plătească tribu
tul articolelor de regula
ment, care
lentă pînă la promovarea 
fie cea din urmă treaptă, 
n șah, poate mai mult ca 
In alte sporturi, se cere 
răbdare. Și nu numai în 
fața tablei cu 64 de pa
trate.

Anatoli Karpov are 22 de

titlul oficial de cam-

că amicul, purtat

cer o selecție

Traian IOANIȚESCU

TELEX

ROGER COULON“

Sezonul atletic „Indoor" din S.U.A. a 
continuat cu concursul internațional do 
la San Francisco. Dwight stones a ter
minat învingător la înălțime eu 2,24 m, 
fiind urmat de paul Underwood .2,19 m 
și Tom Woods 2,13 m. Cursa de 600 y, a 
revenit italianului Marcelo Fiascondf'o, 
cronometrat în 1:10.8. Campionul suedez 
Kjell Isaksson a cîștigat la prăjina cu 
5.18 m, Iar americanul Rod Miibuțn a 
ocupat primul loc in cursa de 60 y cu 
timpul de 7.0. în proba de 60 y Herb 
Washington l-a întrecut pe linia de so
sire pe Steve Williams ambii fiind cro
nometrați în 6,1. Alte rezultate: două 
mile — Steve Prefontaine (S.U.A.) 8:33.10; 
lungime — Bouncy Moore (S.U.A.) 7,94
m, greutate — George Woods (E.U.A.) 
20,79 m.
■

Crosul „Juan Muguerza", desfășurat la 
Elgolgar (Spania), s-a încheiat cu victo
ria finlandezului Jouko Kuha, care a 
fost cronometrat, pe un traseu în lun
gime de 9 330 m. cu timnul de 26:57,6. 
El a fost urrpat de Haddou (Mareei 
26:59,0, Wamke (Chile) 26:59,8 si Miteo 
(Spania) 27:21,4. Primul loc pe eshin- 
a fost ocupat de Scoția cu 20 p. urmări 
de Maroc 27 p, Spania 32 p, Finlanda 44 
puncte etc.■

Concursul International de schi de la 
Wengen (Elveția) s-a încheiat cu o probă 
masculină de slalom special cîștigată de 
Cristian Neureuther (R.F.G.) care a rea
lizat în cele două manșe timpul de 92,23. 
Pe locul secund s-a clasat Italianul Fa
usto Rădici — 92,28. urmat de „vetera
nul" austriac David Zwilling — 93,0.
Campionul Italian Gustavo Thoeni a a- 
bandonat în manșa a doua. în clasamen
tul combinatei alpine (coborîre plus sla
lom special), pe primul loc s-a situat D. 
Zwițling cu 10.05, urmat de R. Cochran 
(S.U.A.) — 17,83 Șl w. Tresch (Elveția) 
25.48. Acum, clasamentele „Cupei Mon
diale" se prezintă astfel: 1. Roland Col- 
lombln (Elveția) — 1.15 p; ț. Franz Klam
mer (Austria) — 114, p; 3. Piero G?os 
(Italia) — 100 p. Pe echipe: 1. Austria 
— 892 p; 2. italia — 428 p; 3. R.F. Ger
mania — 326 p.

O vîrstâ la care este 
de asociat consacra- 

maximâ. Deși rezulta- 
sale strălucite, partide-

ani. 
greu 
rea 
tele 
le jucate cu inspirație și 
cugetare profundă sau chiar 
calculul procentual al per
formanțelor din ultimele în
treceri, îl indică deasupra 
tuturor celorlalți candidați la 
dreptul de a provoca în 
meci pe actualul deținător

partidelor poziționale, 
Polugaevski. Iar apoi ar 
ma semifinala și finala. Dru
mul este greu și aspru, pînă 
la îndepărtatele stele...

Și totuși, într-un fel, ne
răbdarea suporterilor tînă- 
rului magician este justifi
cată. Poate și a acelora 
care văd pe un alt repre
zentant al generației noi, 
brazilianul Costa Meriting,

Lev 
ur-

interzonale, în sfîr- 
etapele turneului can- 

Și pretutindeni

nale, 
șit în 
didaților. 
stau în față adversari greu 
de trecut, dintre aceia care 
nu furnizează un șah de ca
litate, dar totuși rezultativ, 
bazat pe defensivă și chiar 
obstrucție. Multe talente 
s-au tocit bătînd la aceste 
porți ferecate, mulți jucă
tori capabili s-au ratat. Au

COMENTARIUL SĂ P TĂM/N I I

tului, de ce e nevoie de a- 
tiția ani pentru promovarea 
in campionatul mondial ? 
Dacă Anatoli Karpov va 
pierde meciul din „sferturi", 
ca și Costa Mecking, dacă 
vom vedea din nou, în ul
tima etapă, luptind pentru 
titlul suprem pe un „mare 
maestru al remizelor" cum 
este Tigran Petrosian, a- 
tunci publicul șahist are tot 
dreptul să fie dezamăgit. 
Poate că, pe undeva, mai 
există posibilități de ameli
orare a actualului regula
ment de disputare 
petiției supreme.

Pentru moment,
consolăm cu optimismul, 
specific tinereții, de care 
dă dovadă însuși șahistul 
despre care am scris mai 
mult tn aceste rinduri. Acum 
doi ani, cînd își sărbătorea 
splendida victorie din „Me
morialul Alehin", Anatoli 
Karpov era întrebat, la o 
conferință de presă, dacă 
va deveni vreodată campion 
mondial. Răspunsul a fost 
categoric : „Sigur, voi fi..."

Ceea ce pare concludent.

a com-

să ne

li mon Arcadie și Staicu Olteanu, 
clasați pe locul doi Ia categoriile 
62 kg și respectiv 82 kg, din ca
drul competiției de lupte greco- 
romane.

în clasamentul final pe echipe, 
pe primul loc s-a situat formația 
Iranului — 39 puncte, urmată de 
U.R.S.S. — 38 puncte, România — 
36 puncte, Franța — 31 puncte, 
Polonia —' 30 puncte, R. F. Ger
mania și Bulgaria 
puncte etc.

La sofia s-a disputat meciul retur din
tre echipe locală Ț.S.K.A.. septemvrlsko 
Zname și formația olandeză Mora swift, 
conttnd pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" la handbal feminin. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 13—7 (6—3). 
învingătoare și în primul joc, handba
listele bulgare s-au calificat pentru tu
rul II al competiției

In turneul de șah de la Orense (Spa
nia), Liubojevicl l-a învins pe Bellon. 
Ostolci pe Sanz, Benka pe Merino, Iar 
Torre a cîștlgat la Durao. Partida De- 
barnot — Bisguier s-a încheiat remiză. 
In clasament, după 6 runde, continuă să 
conducă Liubojevicl (Iugoslavia) cu 5 
P, urmat de Benko (S.U.A.). Torre (Fi- 
lipine) «’/, p, Bisguier (S.U.A.) 4 p.

Protagoniștii viitorului meci pentru titlul mondial al „greilor'’ boxerii 
americani de culoare Ken Norton ți George Foreman pozează fotorepor
terilor, la citeva minute după fixarea datei tnttlnirii lor: 25 martie Fo

reman, actualul campion, poartă pe cap o nostimi pălărie... ’ 
Foto : ASSOCIATED PRESS

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA

al titlului. Gazetarii de spe
cialitate l-au ales drept 
„șahistul anului 1973". Din
tre toți cei 8 competitori, 
care se întrec actualmente 
în „sferturile" turneului can- 
didaților, Karpov deține cel 
mai bun coeficient Elo 
(2660) și, poate, cele mai 
multe simpatii.

Dar — revenim — legea 
e lege. Studentul lenlngră- 
dean va trebui mal întîi să 
treacă de actualul său ad
versar, redutabilul „leu* al

drept un autorizat preten
dent la calificarea de ța- 
lenger al campionului lumii.

Mulțimea piedicilor puse 
in calea promovărilor nu 
este de natură să încu
rajeze pe șahist, fie el chiar 
dintre cel 
buie zeci 
partide 
pentru a 
a urca încă o treaptă In 
disputa campionatului mon
dial. Mai Intli, in turneele 
naționale, apoi In cele zo-

mai talentați. Tre- 
șl sute de teste, 

grele de turneu, 
proba dreptul de

fost campioni mondiali 
juniori (ca și Karpov, 
1969) care apoi au dispărut 
de pe firmamentul marii 
performanțe. Alții își con
tinuă o existență ternă în 
diferite turnee de mina a 
doua. N-am vrea să ofen
săm pe nimeni, dar am fi 
putut rito, în acest con
text, citeva nume românești.

întrebarea care se pune 
este următoarea : azi, cind 
avem metode perfecționate 
de evaluare a forței șahis-

de 
în

Radu VOIA

BELGIA (etapa a 19-a) t Anver» — Wa- 
regem 5—2; Standard Liăge — Beerschot
2— 1: SK Merse — St. Trond 3—3; F.C. 
Dlest — F.C. Malines 3—3; F.C. Bruges
— F.C. Llăge 2—3; Beveren — Beringen 
0—0; Berchem — Racing White Molen
beek 3—1; Anderlecht — Cercle Bruges
3— 1.

Clasament: 1. Anderlecht — 25 p; B. 
Racing White Molenbeek — îl p; 9. An
vers — 20 puncte.

PORTUGALIA (etapa a 18-a): Montdjo
— CUF 0—0; F.C. Porto — Farense 1—0;
Guimaraes — Oriental 4—1; Benfica Li
sabona — Belenenses 3—1; Sporting Li
sabona — Lelxoes 3—0; ' --------
Boavista 2—1; Olhanense 
tubal 0—0; Barreirense 
2—0.

Clasament: 1. Sporting________
puncte; 2. F.C. Porto 28 p; 3. Vitoria Se- 
tubal — 27 p.

FRANȚA (etapa a 23-a): Troyes — 
Sochaux 3—0; Rennes — Lyon 1—0; 
Nantes — Reims 2—1; St. Etienne — An
gers 3—2; Strasbourg — Metz 2—1; Bor
deaux — Monaco 1—2; Nîmes — F.C. 
Paris 1—1; Nancy — Marsilia 0—0; Nisa .
— Bastia 3—0; Sedan — Lens 1—1.

Clasament: 1. St. Etienne — 39 p ; 2. 
Nantes — 3G p, <un joc mal puțin dis
putat) ; 3. Lyon — 33 p.

GRECIA (etapa a 16-a): Panlonlos — 
Apollon 6—2; Fostlr — Heraklls 1—0; 
Aegaleo — Ethnlkos 2—1; Olymplakos 
Pireu — Panahalkl 3—0; Aris — Kavala 
2—0; PAOK — Larissa 2—0; Serial — Pa- 
nathinalkos 2—1; Olymplakos Volos — 
A.E.K. 2—1; Olymplakos Nicosia — Ka- 
lamaria 2—0.

Clasament: 1. Olymplakos Pireu — M 
p: 3. Aris — 26 p 3. Panathlnalkos — 25 
puncte.

olanda (etapa a 19-a): S-au dispu
tat numai trei meciuri, încheiate cu ur-

Academica —
— Vitoria Se-
— Beira Mar

Lisabona — 30

mătoarete rezultate: r.c. de Haag — 
Ajax Amsterdam 0—1; F.C. Twente En
schede — Feyenoord Rotterdam 1—1: 
Roda Kerkrade — P.S.V. Eindhoven 1—8

Clasament: 1. Ajax Amsterdam — 32 
puncte; 3. F.C. Twente Enschede - M n; 
3. P.S.V. Eindhoven — so p.

SPANIA (etapa a 19): Gljon — Castel
lon 4—0; Granada — Real Madrid 1—0; 
Real Sodedad — Murcia 2—1; Celts Vi
go — Saragossa 2—0; Santander — C.F. 
Barcelona 1—3; Elche — Malaga 0—1; Las 
Palmas — Oviedo 1—2 ; Valencia Atle
tico Madrid 0—1; Espanol Barcelona — 
Atletico Bilbao 2—0 ;

Clasament: 1. C.F. Barcelona — 28 p: 
3. Atletico Bilbao — 24 p; 3. Saragossa 
— 23 puncte.

JUVENTUS SAD PAULO
A CÎȘTIGAT

TURNEUL DE LA TOKIO
meci al turneului inîn ultimul _______

temațlonal de la Tokio, echipa bra
ziliană Juventus Sao Paulo a în
vins cu scorul de 2—0 selecționata 
olimpică a țării gazdă.

Iată clasamentul final: 
ventus Sac Paulo — 
prezentativa Japoniei 
F. C. Constanța

1. Ju
ft p; 2. Re- 
— 3 p; '

• • v. — 2 p ; 4. Selec
ționata olimpică a Japoniei — 1 p.

3.
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