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nivel tehnic și spectacular
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ÎN „CUPA PRIMA VICTORIE 
YUJIRO IMANO

IN CONTINUU PROGRES, ÎN JUDEȚUL COVASNA

> Noua sală a sporturilor din Sf. Gheorghe
La sfîrșitul anului 1972, Biroul 

Comitetului județean Covasna al 
P.C.R.,' analizînd activitatea de e- 
ducație fizică și sport desfășurată 
de organele și organizațiile speci
alizate, de masă și obștești, reco
manda acestora „o mai largă cu
prindere a copiilor, tineretului, fe
meilor, a altor categorii de oameni 
ai muncii în practicarea exerciți
ilor fizice, consolidarea ramurilor 
sportive pentru care sînt create 
condiții de obținere a unor înalte 
performanțe, precum și amenajarea 
de baze simple, în cea mai mare 
parte cu contribuție obștească, în
treținerea în condiții optime a ce
lor existente".

Ulterior, Hotărîrea Plenarei C.C.

Foto : 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973 a pus în fața mișcă
rii sportive de masă și de per
formanță cerințe noi, a căror re
alizare să contribuie la educarea 
comunistă a tineretului, a maselor 
largi de oameni ai muncii. Cu cît- 
va timp în urmă a fost analizat 
din nou, împreună cu factorii res
ponsabili, stadiul îndeplinirii obi
ectivelor reieșite, atît din K'otărî- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a e- 
ducației fizice și sportului, cît și 
din planul de măsuri adoptat în 
urma analizei la care ne refeream.
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CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE TENIS

• Sportivii

• La dublu

japonezi au dominat ultima reuniune

TINERETULUI4
Iată noi relatări de la întrecerile 

„Cupei tineretului" desfășurate la 
sfîrșitul săptămînU trecute.

PE PIRTIILE DE SĂNIUȚE DIN 
PARCUL TINERETULUI

Parcul Tineretului din Capitală 
a cunoscut duminică freamătul și 
voioșia întâlnită frecvent la compe
tițiile sportive școlare. Aici au avut 
loc, pe două pîrtii amenajate spe
cial, concursuri de săniuțe. în total 
au efectuat coborîri 412 copii, cea 
mai frumoasă mobilizare fiind în
registrată din partea școlilor gene
rale nr. 114, 100 și 120.

învingătorilor li s-au oferit pre
mii și diplome. Aceștia au fost: 
Viorel Reicu (Șc. gen. 103), Romeo 
Miron (Șc, gen. 99), Gabriela Po
pescu (Șc. gen. 120) și Lidia Dumi
tru (Șc. gen. 188),

Nu este exagerat dacă afirmăm 
că anul 1973 a marcat, în județul 
Covasna, începutul unei etape noi 
în mișcarea sportivă, asupra căre
ia și-a pus amprenta CALITATEA. 
Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport, îndrumat permanent 
de Biroul Comitetului județean de 
partid a găsit acel limbaj comun, 
menit să comunice factorilor cu 
care colaborează, intenția foarte 
clară a partidului: ACEEA DE A 
FACE CA SPORTUL SA DEVINĂ 
UN MIJLOC DE BAZA PENTRU 
FORTIFICAREA ORGANISMULUI 
ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII 
FIZICE A TUTUROR CETĂȚENI
LOR PATRIEI.începutul a fost făcut 
cu asociațiile sportive din între
prinderi și instituții. Aici, într-a- 
devăr, se resimțea cel mai mult 
necesitatea ca sportul să-și spună 
cuvîntul în stimularea salariaților 
în vederea practicării sistematice a 
exercițiilor fizice. Una dintre for
mele cele mai atractive și eficien
te s-a considerat a fi organizarea 
de activități sportive pentru cuce
rirea titlului de fruntaș pe unitate 
în diferite ramuri, baza constitu- 
ind-o, așa cum recomandă Hotări- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R., ate-

Ștefan CSUTAK — Sf. Gheorghe 
lierul, secția, sectorul. La fabrica 
de mobilă, la Uzinele textile Oltul 
din Sf. Gheorghe, la întreprinderea 
forestieră Covasna, la întreprinde
rea minieră Baraolt. Ia unitățile 
industriale din întorsura Buzăului 
și Tg. Secuiesc au fost organizate 
campionate ale asociațiilor sporti
ve, la care au fost prezenți — așa 
cum ne-au confirmat mulți con
ducători ai acestor unități, 'secre
tari de comitete de partid, 
U.T.C., președinți 
dicale, secretari 
asociații sportive 
tinerii și tinerele 
prinderea sau instituția respectivă. 
Am ales — pentru confirmarea a- 
firmației noastre — exemplul mi
nerilor din Baraolt.

în cadrul fiecărei secții, cu sprijinul 
organizatorilor grupelor sindicale, 
oamenii au fost întrebați dacă do
resc să ia parte la întreceri. „Nu 
a fost fixat nici un barem, nu am 
urmărit obținerea nici unei per
formanțe" — ne spunea Csobo 
Kijrtvefay, președintele Consiliului 
orășenesc Baraolt pentru educație 
fizică și sport, și președinte al A- 
sociației sportive Minerul. Și in
terlocutorul adăuga : „Dacă am ur
mărit ceva a fost să reușim să-i 
convingem pe mineri că exercițiile 
fizice în aer liber le sînt folositoare, 
dătătoare de sănătate și puteri spo
rite". Și pentru că sportul include, 
în chiar această noțiune, și pe a- 
ceea de întrecere, „Cupa mineru
lui" s-a axat pe competiții de fot
bal, handbal, popice, tenis de ma
să, ciclism și cros. Cîștigul cel mai 
mare a fost acela că la prima eta
pă, aceea pe schimburi, pe secții 
și pe grupe au luat parte aproape 
toți minerii apți pentru mișcare.

în același timp, cînd la Baraolt 
minerii făceau sport, la Tg. Se
cuiesc se desfășura etapa orășeneas
că a „Crosului în nocturnă". Să

(Continuare în pag. a 3-a)

mixt, finală intre două cupluri sovietice

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon)
în prezența unui public numeros 

șl entuziast, marți seară s-au în
cheiat în sala „Victoria" întrece
rile campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale României. La 
capătul a trei zile de concurs, în 
care s-au confruntat 
cele mai înalte valori

cu mingea de celuloid, vedete au
tentice din 13 țări reprezentând Eu
ropa, Asia și America, au fost în
cununați cu laurii victoriei cei mai 
merituoși dintre ei, acei sportivi 
care au reușit să dobîndească for
ma sportivă cea mai bună, să în
vingă emoțiile inerente, să-și fruc
tifice din plin calitățile.

Echipe femei : ROMANIA
Echipe bărbați : JAPONIA
Individual bărbați : YUJIRO IMANO (Japonia) 
Individual femei : MIHO HAMADA (Japonia)
Dublu bărbați : SHIGEO ITO, YUJIRO IMANO (Japonia)
Dublu mixt: ZOIA RUDNOVA, STANISLAV GOMOZKOV (U.R.S.S.) 
Dublu femei: MARIA ALEXANDRU —------- ----------------------
PONIA)

Semifinalele probei 
bărbați au prilejuit 
mare atracție. Japonezul Yujiro 
Imano a trebuit să se întrebuin
țeze la maximum pentru a cuceri 
in extremis o victorie muncită în 
fața sportivului sovietic Sarkis 
Sarkojan : 3—2 (20, —16, —16, 14, 
14). în cealaltă întâlnire, Anatoli 
Strokatov a reușit să-și cucereas
că mai ușor dreptul de a concura 
în. finală. El l-a învins pe ceho
slovacul Jozeî Dvoracek cu 3—1 
(15, —17, 3, 19).

întâlnirea finală (Imano-Stroka- 
tov) a fost de mare dinamism, cu 
acțiuni purtate în viteză, dese 
schimbări de ritm și extrem de 
multe lovituri puternice pe ambele 
părți. Studentul sovietic Anatoli

de simplu 
întâlniri de

Strokatov (18 ani) a avut un ad
versar redutabil în japonezul Yu- 
jiro Imano (24 de ani, tipograf în 
Tokyo). Debutul este spectaculos. 
Ambii jucători doresc să-și păstreze 
inițiativa. Strokatov reușește să-l 
țină la distanță de masă pe Ima-

dează inițiativa și merge sigur spre 
o victorie ce se conturează tot mai 
clar, Cîștigă setul doi la 14, apoi 
pe al treilea cu o ușurință care

PREZENȚE NOTABILE LA 
TTRGOVIȘTE

La întreprinderea de utilaj pe
trolier din. Tîrgoviște activitățile 
din cadrul „Cupei tineretului" se 
desfășoară în ritm intens. Munci
tori din toate sectoarele și atelie
rele participă la întrecerile de te
nis de masă și șah, în baza grafi
cului întocmit de Comitetul U.T.C. 
al uzinei, în colaborare cu asocia
ția sportivă Metalul.

Recent, au avut loc concursuri la 
Secția 4 — piese de schimb, care 
și-a desemnat campionii la cele 
două ramuri sportive. Concomitent 
se desfășoară disputele de schi și 
săniuțe, se organizează excursii și 
drumeții în zonele montane, unde 
un număr însemnat de tineri 
întrec 
etapa

la '.porturile prevăzute 
de -arnă.

Mișu AVANU

LA BIRLAD BUNE ȘI... MAI 
PUJIN BUNE

Duminica trecută am vizitat cîte- 
Va săli și cluburi bîrlădene unde 
aflasem că se vor organiza între
ceri sportive în populara competi- 

} ție „Cupa tineretului".
La clubul Voința și-au dat în

tâlnire sportivii din cooperativele 
meșteșugărești Progresul și Presta
rea, care s-au întrecut la șah și 
tenis de masă.

La clubul I.R.B., unde trebuiau 
să fie prezenți tineri și tinere din 
secțiile strungărie, forjă, sculărie și 
mecano-energetică au răspuns 
apel doar... 6 sportivi la tenis 
masă șl tot atâția la șah.

Absențe regretabile am mai con
statat și la alte unități din oraș. 
Tinerii și tinerele de la Fabrica de 
confecții. F.M.I.L., Fabrica de Ulei, 
C.F.R., Moara Unirea au fost aș
teptați la clubul Voința de mesele 
de ping-pong și șah, de arbitri, 
dar..,

în schimb, în școli, au avut loc 
numeroase concursuri. Exemple în 
această privință au fost școlile ge
nerale 2 și 8, 5 și 6, Liceul peda
gogic, Grupul școlar industrial s.a.

Eliaile SOLOMON

i

(Continuare tn pag. a 3-a)

Ion GAVRILESCU

MIHO HAMADA (Japonia)

roarta meciului și 
părea pecetluită. Steaua 

. insă, prea devreme, 
își revin clin șocul psi-

STWyi 4 FĂCUT UN MARE PAS
SPRE TITLUL DE CAMPIOANĂ LA HOCHEI

Patinoarul 23 August a fost luat, 
aseară, cu asalt. Aproape 6 000 de 
spectatori au ținut să asiste la pe
nultima confruntare dintre STEAUA 
și DINAMO, care putea aduce o pri
mă clarificare în lupta pentru titlu. 
Atmosferă de mare derby, așadar, 
atmosferă de mare tensiune pe ghea
ță și în tribune.

Cele două protagoniste au început 
partida furtunos, acțiunile de atac 
succedîndu-se cu mare rapiditate de 
la o poartă la alta. Dinamo atacă ce
va mai în forță, însă acțiunile ofen-

sive ale steliștilor sint mai incisive. 
La un asemenea contraatac, chiar în 
min. 3, liderii clasamentului deschid 
scorul prin Bucur, care profită de 
faptul că fundașii dir.amoviști sint 
prea avansați. Dinamo domină in 
continuare, egalează, prin Țone (min. 
15), stăpînește în întregime repriza 
secundă, dar nu reușește să mai în
scrie, pentru că jucătorii săi abuzea
ză de acțiuni individuale.

Ultima repriză a fost dramatică. In 
numai 5 minute Steaua marchează 
trei goluri (Kemenessy, HerglicJsjiu,

elevii
Robert
pregătire de la 

azi.

lui Valentin Stă-
Cosmoc, prima

Snagov

Netedu va rezolva această situație critică la poarta Stelei.

DUNĂREA GALATI - SPORT CLUB' M. CIUC 5-2 (2-0. 2-1, M)
Micul >,derby" al Diviziei, a 

rui miză este treapta a treia a 
diurnului, a oferit o dispută intere
santă, presărată cu numeroase faze 
spectaculoase.

în tentativa sa de a întoarce o 
ierarhie ce părea definitiv stabi

ca
po-

abordat meciul cu 
A fost o surpriză 
toți cei care i-au 

sezon,

' A

SCRIMERI ROMANI IAU PARTE 
LA „TRIUNGHIULARUL" DE LA JENA

Miine vor pleca în R. D. Ger
mană loturile de scrirhă-tineret, Ia 
toate cele patru arme, care ur
mează să ia parte în zilele de 
26 și 27 ianuarie la o întîlnire tri
unghiulară — desfășurată la Jena 
— cu formațiile similare ale Bul
gariei și R. O. Germane.

Vor face deplasarea cu acest pri
lej următorii trăgători : A. Kuki, 
P. Buricea, C. Moise, P. Tomori, 
N. Alexc (floretă-băieți), Magda
lena Bartoș, Viorica Draga, Marcela

Moldovan, Carmen Budur, Ștefania 
Tudose (floretă fete), I. Pop, M. 
Mustață, I. Pantelimonescu. D. 
Mancaș. C. Soare (sabie), L. Ange- 
lescu, G. Dinescu, E. Kerekes, V. 
Ștefănescu, I. Dima (spadă).

Concursul de la Jena constituie 
un prim test internațional pentru 
tinerii noștri scrimeri vizați Gă ne 
reprezinte țara la campionatele 
mondiale de tin'eret ce vor avea 
loc în aprilie. ,

lită, Dunărea a 
multă hotărîre. 
plăcută pentru 
urmărit evoluția în acest 
sezon nu prea bun pentru gălățeni, 
cu destule rezultate slabe Și com
portări contradictorii.

La jumătatea meciului. Dunărea 
conducea cu 3—0, în urma unei 
lungi perioade în care a avut ini
țiativa și am crezut că tentativa ei 
nu este totuși atât de lipsită de șan
se. Hocheiștii din Miercurea Ciuc 
reușesc,, însă, să echilibreze meciui, 
profitând și de căderea fizică a ad
versarilor, dar nu să și periclite
ze victoria gălățenilor, ai căror suc
ces este pe deplin meritat.

Au marcat Boldescu (2), Iordan, 
Moroșanu și Niculae, pentru Du
nărea, Papp și Gal] pentru Sport 
Club.

Au arbitrat FI. Gubernu și Al. 
Mureșanu (București),

Astăzi turneul final continuă cu 
primele partide ale returului. De 
la ora 16, Steaua—Dunărea, 
de întâlnirea Dinamo—Sport Club.

ca

Justinian) și 
campionatului 
se... liniștește 
dinamoviștii 
hologic ?i încep să reducă din han
dicap. Pe rînd Bauclaș și Țone mar
chează, permițind campionilor să se 
apropie Ia numai un gol. Este insă- 
prea târziu, mai rămăseseră doar 60 
de secunde și Steaua a știut să men
țină rezultatul. Mai mult chiar, roș- 
albaștrii marchează al Ei-lea punct in 
momentul eînd a sunat sirena, nsacor- 
dat de arbitri, care au apreciat că 
timpul de joc se epuizase.

Arbitrii Gh. Tasnadi și A. Balint 
(M. Ciuc) au condus un joc desfășu
rat in limitele sportivității.

Cu această victorie : 4—3 (1—1.
6—0. 3—2). Steaua face un mare pas 
spre titlul de campioană. Ea Jrcbuîe, 
în meciul de sîmbătă. 
să nu piardă la o 
re de 1 puncte...

cu Dinamo, 
diferență mai ma-

VI. MORARU

• Ieri,
Pentru 

nescu și 
etapă de 
ia sfîrșit

După șase zile de antrenamente,
teste fizice și medicale și un joc 
amical cu Metalul Mija, preparati
vele vor lua sfîrșit, urmînd ca as
tăzi, în jurul orei l(i, „tricolorii" 
să plece, pe calea acrului, la Istan
bul, unde, in perioada 21—30 ia
nuarie, se vor pregăti in condițiile 
unor terenuri și climă mai bune și 
vor susține două partide, cu Fe
nerbahce (la 26 ianuarie) și cu Bc- 
siktaș sau Vefa (la 29 ianuarie).

Ieri dimineață, cei 17 jucători 
luat parte, timp de o oră, la 
nou control medical, după care

no și realizează eficiente atacuri în 
diferite direcții. Imano dă impre
sia că se încălzește mai greu dar 
face eforturi pentru a nu-1 lăsa pe 
adversarul său să se distanțeze 
prea mult. Totuși, sportivul sovie
tic cîștigă primul set. în cea de a 
doua secvență a întilnirii, fiziono
mia partidei se schimbă. Cu priza 
sa toc, Imano dezlănțuie un 
necruțător pe părțile laterale 
mesei, punîndh-1 pe Strokatov 
dificultate. Japonezul nu mai

dezvăluie veritabilul campion, 
ultim efort susținut și Yujiro Ima
no cîștigă setul al patrulea și obți
ne succesul final.

YUJIRO IMANO (JAPONIA) — 
ANATOLI STROKATOV (U.R.S.S.) 
3—1 (—18. 14, G, 14).

s-au încheiat cu următoarele 
zultate : Miho Hamada (Japonia) — 
Liu Si-siu (R. P. Chineză) 3—0 
(13, 7, 15), Maria Alexandru (Ro
mânia) — Petra Stephan (R. D. 
Germană) 3—0 (15, 22, 20). Califica
rea în finală a solicitat reprezen
tantei noastre un mare consum de 
energie pentru a trece peste dîrza 
rezistență a adversarei.

Meciul final dintre Miho Hamada 
și Maria Alexandru (care, după cum 
se știe, au cucerit împreună la edi
ția anterioară a campionatelor mon
diale titlul suprem la dublu femei) 
a început într-o notă de accentuată 
prudență. Ambele competitoare s-au 
tatonat și au așteptat să treacă cele 
15 minute necesare pentru a intra 
în funcțiune regula activizării. Lu
crul acesta s-a întâmplat la 15—14 
pentru Hamada. Am fi dorit
Maria Alexandru să-și fructifice, în 
această situație, avantajul său de 
atacantă mai bună,, să forțeze vic
toria. bar, reputata noastră sporti
vă, de atâtea și atâtea ori laureată 
a marilor competiții, nu s-a aflat 
într-o dispoziție de joc prea bună. 
Ea ni s-a părut (mai ales spre fi
nalul setului doi) obosită, lipsită de 
răbdarea necesară construirii cu 
migală a victoriei. Nu și-a putut, 
din această cauză, pregăti mingile 
pentru atacuri decisive.

Japoneza Miho Hamada (26 de 
ani, ziaristă) a acționat cu siguran
ță în momentele de apărare, și cu 
mult aplomb în acțiunile ofensive. 
Ea și-a fructificat integral calități
le, a reușit faze spectaculoase, 
eficiente. Victoria sa este pe deplin 
meritată și-i confirmă ascensiunea 
în plutonul de elită al tenisului de 
masă mondial.

MIHO HAMADA (JAPONIA) — 
MARIA ALEXANDRU (ROMANIA) 
3—0 (18, 15, 11).

tir 
ale
în

ce-

O ZIARISTA DIN 
MIHO HAMADA, 
TOARE IN PROBA

TOKYO, 
TNVINGA- 
FEMININA

Constantin COMARNISCHI
Fotografii de Ion MIHĂICA

„tricolorii" au susținut un

Me-

an- 
răs- 
care

urmat -90 de minute de pregătire 
teoretică. Apoi, la ora 14,15, în 
noua sa componență, lotul a susți
nut prima partidă de verificare, 
mai bine-zis de omogenizare. Par
teneră i-a fost divizionara B, 
talul Mija.

Desigur, la acest prim test, 
trenorii au așteptat niște prime 
punsuri privind noul lot cu
pleacă la drum. Erau vizate omo
genizarea, transpunerea în teren a 
ideii de joc (nu definitivă, pentru 
că e prematură această cerință, dar 
măcar germenii săi să se fi ară
tat), comportarea unor cupluri și a 
unor individualități. Dar, după pă
rerea noastră, această misiune a 
fost ingrată, imposibil de realizat

Disputate tot după amiază, în
trecerile semifinale la simplu femei (Continuare în pag. a 4 a)

meci de verificare cu Metalul Mija
\

gajamentele directe cu adversarii. 
Pîteșteanul a fost 
multă vreme, după un 
probabil, n-a vrut să 
a cîștigat meciul (deși 
mai puțin) doar cu 
prin golul înscris de Broșovschi

ieri. Tere- 
orice cri-

în condițiile jocului de 
nul s-a prezentat sub 
tică: înghețat pe alocuri, pe alte 
porțiuni cu apă și noroi, denive
lat, mușuroaiele de mraniță, de
puse în toamnă, devenind gloduri 
periculoase,, cu mare procent .de 
posibile accidentări. Și unde 
cîmpul de joc era mai plat, zăpa
da înghețată dădea balonului tra
iectorii curioase. . Antrenorii — mai 
ales Valentin Stănescu — cereau 
joc simplu, lansări în atac, pu
nerea în valoare a vitezei lui Troi 
și Marcu. Dar pasa fără preluare 
era dificilă și, în plus, s-a păcă
tuit prin combinații interminabile, 
chiar și la G m (boală veche la 
jucătorii noștri), șuturile fiind ra- 

iar Marcu și Troi evitând an-
!

O fază al cărei inițiator a fost Dobrin. Dar Kun (in tricou alb) nu o va putea jructific.a, pentru că Rădu- 
canu, in excelentă dispoziție de joc, o va rezolva, ca și pe altele mai grele. _ Foto : P. ROMOȘAN

indisponibil 
accident și, 
riște. Lotul 
interesează 

1—0 (0—0), 
“ . . ' 1. 

în min. 70 (șut puternic, la colț, 
de la 20 m), diferența minimă da- 
torindu-se atît minusurilor arătate 
mai înainte, cit și excelentei com
portări a lui Răducanu, care în 
cele 90 de minute a apărat poarta 
Metalului și a evitat 4—5 goluri 
ca și făcute, celor trei șuturi în 
bară (Dumitru, Kun și Dobrin, ca 
rod al unor excelente combinații) 
și replicii neașteptate dată de ju
cătorii din Mija, pentru care ei 
și antrenorul Al. Caricaș merită 
toate laudele, mai ales că pregăti
rea lor pentru această perioadă 
vizează 
la două

Lotul 
alcătuire : Bumbescu — de la Me
talul Mija (JIVAN) — ANGHE- 
LINI (NICULESCU), DINU, SA- 
MEȘ (FL. MARIN), NISTOR (AN- 
GHELINI) — DOBRIN (D. GEOR
GESCU), DUMITRU, BĂLĂCI 
(BROȘOVSCHI) — TROI, KUN II 

MARCU. “
fost

alte obiective și nu jocul 
porți.
a evoluat în următoarea

(M. SANDU), 
schimbările au 
pauză.

Toate
efectuate la

★

esteAzi dimineață 
ședința de analiză pe marginea jo
cului de ieri, după care urmează un 
antrenament de 
în sală.

După amiază, 
are loc plecarea

o oră și jumătate,

așa cum spuneai», 
la Istanbul.

Constantin ALEXE
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De mline șl plnă duminică, la M. Clue

DE VITEZAPATINATORII

IȘI DISPUTĂ CORNELIU BIRSANESCUTITLURILE
[coiac-canoe]DE CAMPIONI REPUBLICANIBASCHET

dus la obținerea unor succese, recunoaț- 
pierdut. învățăminte prețioase și pentru Gh. NOVAC (Dinamo):

MARIA ALEXANDRU:

„RITMUL A FOST DECISIV"

SPORTIVII DESPRE El ÎNȘIȘI, DESPRE VICTORIILE Șl iNFRlNGERILE LOR» -
Am ales cîteva opinii ale protagoniștilor celor mai interesante 

manifestări sportive de Ia sfîrșitul sAptAmlnii. Opinii sincere ale învin
gătorilor despre factorii ce au 
eri loiale ale acelor care au 

unii și pentru alții.

TENIS DE MASA

„VICTORIA ELEONOREI VLAICOV ASUPRA RUDNOVEI 
NE-A ADUS UN PUNCT DECISIV ÎN FINALA PE ECHIPE"

MARIA ALEXANDRU : „întrece- 
rile pe echipe se anunțau extrem de 
dificile, noi urmînd să întîlnim in 
semifinale Japonia, iar în caz de 
victorie, în finală, puternica echipă 
sovietică. Am luptat foarte mult ca 
să ne asigurăm succesul și sînt bucu
roasă pentru că împreună cu Nora 
Vlaicov n-am pierdut nici un meci 
de dublu. în finală, în întîlnirea cu 
Uniunea Sovietică, voi sublinia vic
toria repurtată de Vlaicov asupra 
Rudnovei, cea ce ne-a adus un punct 
important, decisiv, pentru biruința 
care a încununat reprezentativa 
noastră cu titlul de campioană Inter
națională a României".

ELEONORA VLAICOV: .Maniera
In care a jucat Marla ml-a dat și

mie, parcă, aripi- In urma victoriei 
din semifinale asupra Japoniei, mi-am 
dat seama că în finala cu reputata 
reprezentativă a U.R.S.S. o victorie a 
mea într-una din partidele de sim
plu — contînd în același timp și pe 
punctele pe care le va clștiga Maria 
— ar putea determina succesul pe 
care-1 doream atît de mult și pe 
care am reușit să-l obținem. Așadar, 
în meciul de debut cu Zoia Rud- 
nova am jucat deschis, fără teamă, 
folosind toate loviturile pe care le 
cunosc. După ce și Alexandru a în
vins-o pe Antonian, la 2—0 pentru 
noi, am acționat dezinvolt alături de 
coechipiera mea la dublu și am Izbu
tit să cîștigăm cel de-al treilea punct 
și totodată victoria cu 3—0“.

Continuîndu-și seria succeselor în 
campionatul republican de baschet, in 
cadrul căruia a obținut a 13-a victorie 
consecutivă, Dinamo a învins, Ia 
Cluj, Universitatea, după o întrecere 
interesantă. Aceasta este comentată de 
maestrul emerit al sportului Gheorghe 
Novac și maestrul sportului Matei 
Riihrig, solicitați de corespondentul 
nostru MIRCEA RADU :

GHEORGHE NOVAC (DINAMO) : 
„După părerea mea, ritmul a fost 
decisiv în această partidă. După un 
început promițător al echipei noastre, 
am slăbit tempoul și ăm permis clu
jenilor să echilibreze jocul. Repriza 
secundă am abordat-o însă cu multă 
vigoare și, datorită intercepțiilor și 
recuperărilor, ne-am distanțat hotărâ
tor. Apreciez nota de sportivitate în 
care s-a desfăușrat întîlnirea, precum 
și arbitrajul excelent prestat de 
M. Rizea și G. Berekmeri".

SCHI CONSTANTIN VĂI DE ANU (A.S.A. Brașov):

„AM MUNCIT MAI MULT CA ORICIND"
CONSTANTIN VAIDEANU (A.S.A. 

Brașov) : „Cu cîțlva ani In urmă, pe 
timpul junioratului, am fost conside
rat o speranță a schiului nostru al
pin. Întrecerile cîștlgaie, tehnica 
țumitoare șl curajul erau atuurl 
semnate pentru Împlinirea mea 
nttlvă ca sportiv de performanță, 
pă unele succese. Insă, am ajuns

mui- 
în- 

dell- 
Du-

„-------- ,------ - ---- , -... -----
matur la concluzia că știu totul, ca 
talentul este suficient pentru obține
rea victoriilor. Dar, cu regret trebuie 
să spun că m-am înșelat în presupu
nerile mele. Deși am făcut parte din- 
tr-o secție fruntașă a schiului alpin, 
deși am avut antrenori prlcepuțl, con
diții bune de pregătire, nu m-am 
realizat ca schior fruntaș, selecționa
rea Ih echipa națională a fost spora
dică, In cîteva concursuri internațio
nale și la Întrecerile balcanice. Toate 
acestea ml-.au dat mult de glndlt. La 
24 de ani nu mă puteam considera 
bătrin și am reluat aproape totul de 
la capăt. Pregătirea acestui sezon am 
Început-o în vară... Am „tras" tare, 
fără menajamente. La căderea zăpezii 
aveam acumulate energii care așteptau 
doar confirmarea în concursuri. Pri
mele competiții interne nu au fost 
prea bogate în victorii. Dar, după o 
perioadă, munca depusă a început să 
dea roade. „Cupa Dlpamo Brașov» a 
însemnat primul meu succes interna
țional de prestigiu. Cîștlgarea slalomu
lui special șl a combinatei alpina

m-au relansat în lupta pentru selec
ționarea în echipa națională, care sper 
că se va realiza pentru viitoarele 
întreceri internaționale".

MATEI RUHRIG (UNIVERSITA
TEA CLUJ) : „Determinante pentru 
pierderea meciului au fost greșelile 
de tehnică, pe care noi le-am comis 
în număr mult mai mare decît ad
versarii. Aceștia au profitat de aces
tea și s-au desprins net. In plus, 
recuperările au fost un atu al oas
peților, noi fiind handicapați de fap
tul că Horia Demian nu era complet 
restabilit. Consider că a fost o fru
moasă întrecere de atac, la care și-au 
adus contribuția ambele echipe".

Campionatele naționale de patinaj vi
teză ie apropie de sflrșlt. Patinatorii 
care au mers din victorie tn victorie, în 
fazele intermediare, s-au calificat în fi
nala pe țară, programată a începe mline 
pe pista din Miercurea Ciuc.

In programul ultimului act al campio
natului figurează probe pentru seniori, 
juniori și copii. Fiecare asociație sau 
club sportiv are dreptul de a înscrie trei 
concurenți la diferitele categorii de par
ticipant!. Capul de afiș al întrecerilor îl 
constituie, firește, confruntările seniori
lor, care vor intra în concurs chiar din 
prima zl. Deosebit de echilibrată se 
anunță lupta băieților. La titlurile pe 
probe și la cel <le campion absolut aspi
ră mai mulți viteziști de forțe sensi
bil egale. După forma arătată in reuni
unile diverselor concursuri desfășurate 
pînă în prezent. Victor Sotlrescu (Dina
mo București), Vasile Coros, Gh. Pop 
(ambii de la Dinamo Brașov), Andrei 
Okoș (S.C. Miercurea Ciuc) și chiar ve
teranul patinajului nostru de viteză, 
Dan Lăzăresctt (S.C. Miercurea Ciuc) se 
vor număra printre principalii favoriți. 
La fete, în afara actualei campioane ab
solute, Maria Tașnadl a cărei partici
pare este încă Incertă, Liana cardaș 
(Mureșul Tg. Mureș), Emeșe Bogdan 
(Șc. sp. Miercurea Clue), Roxana Salade 
(C.S.M. Cluj) șl, probabil, slbianca San
da Frum (dacă antrenorul el o va pro
mova de la junioare mari la senioare) 
candidează la locurile fruntașe.

Arbitrul principal al competiției este 
fostul patinator și ciclist fruntaș, Vasile 
Oprea (București). Ca starter va func
ționa Mihai Timiș (Cluj), Iar cronome- 
tror șef a fost desemnat bucureșteanul 
Gh. Dânulescu. Iată programul complet 
al actului final: joi și vineri — probele 
de seniori și juniori mari, sîmbătă șl 
duminică — probele rezervate juniorilor 
mici șl copiilor.

S-a născut în 1934 la Constanța, unde începe să practice 
— încă din primii ani de școală — atletismul, fotbalul șl hand
balul. Odată cu terminarea liceului vine în București, devenind 
student la I.E.F.S. și component al secției de canotaj a insti
tutului. In 1955 cucerește titlul de campion republican la sehif 
2+1.

Terminînd facultatea, profesorul Bârsănescu activează întîi 
la cîteva asociații sportive bucureștene, apoi la Școlile sportive 

1 și 2, precum și la C.S. Școlar. în 1963 este numit antrenor 
al lotului reprezentativ, iar în 1965 — antrenor federal, 
căsătorit. Pasiuni extra-sportive : automobilismul.

Dispunînd de o mare energie, fiind recunoscut 
drept tehnician de elită al caiacului și canoei 
românești, antrenorul Corneliu Bârsănescu are 
merite deosebite în performanțele obținute de 
așii padelei și pagaei din țara noastră. încă din 
anii cînd își începea activitatea ca antrenor, la 
Școala sportivă 2, în special, apreciatul 
de astăzi se făcea remarcat pentru 
sale organizatorice, pentru însușirile 
psiholog și pentru pasiunea arătată în 
de zi cu zi. După ce. ani de-a rîndul, a

specialist 
calitățile 
de fin 

munca 
____ __  ,_____________, _ dat țării 

numeroși campioni de juniori, după ce și-a adus 
o contribuție considerabilă la succesul repre
zentativei noastre la C.E. de juniori din 1911,

antrenorul Bârsănescu a început să desfășoare 
o activitate intensă și rodnică la cîrma lotului 
de seniori. Succesele de la Jocurile Olimpice 
milncheneze și, mai ales, acelea de la Campio
natele mondiale de anul trecut, au făcut ca 
în toamna lui 1913, cunoscutul specialist să 
fie răsplătit cu cea mai înaltă distincție acor 
dată antrenorilor — titlul de antrenor emerit. 
Lucrul acesta a însemnat nu numai o recunoaș
tere a muncii sale pasionate, neobosite și in
tense, ci și un stimulent pentru activitatea vi
itoare, pentru succesele de mîine ale caiacului 
și canoei românești.

DORIN MUNTEANU (C.S.U. Brașov): 
„Acest sezon I-am început hotărit să 
demonstrez că antrenorii echipei re
prezentative s-au înșelat atunci cînd 
nu m-au selecționat. Primele con
cursuri interne ml-au confirmat acest 
deziderat șl am reușit victorii specta
culoase. Am așteptat cu multă nerăb
dare confruntarea internațională din 
Cadrul „Cupei Dinamo Brașov". Aveam 
mari speranțe, dar cu 10 zile înaintea 
starturilor, am contractat o gripă. 
Tratamentul, cîteva zile de convales
cență, au fost, însă, determinante în 
a-mi strica toate planurile. Antrena
mentul întrerupt, slăbirea fizică, au 
contribuit la clasarea mea mal mo
destă în ftcCastă întrecere în care, 
însă, victoriile au revenit prietenilor 
mei Constantin Văideanu și Virgil 
BrencL Aceasta a fost o oarecare con
solare pentru mine. Acum luerez din 
nou cu „motoarele» în plin. Doresc ca, 
în Scurt timp, să revin la forma spor
tivă optimă, Care să-mi petmltă o 
evoluție din ce în ce mal bună. Pri
mele încercări le voi face în întrece
rile Internaționale de pe pistele cunos
cutei stațiuni Pamporovo, din Bulga
ria, întreceri care vor avea loc zilele 
acestea. Apoi aștept alte concursuri...*

TRĂGĂTORII NOȘTRI AU EVOLUAT MULȚUMITOR
EA CAMPIONATELE DE SALA ale poloniei

Trăgătorii noștri fruntași au debu
tat în noul sezon competițional inter
național, participînd la campionatele 
naționale, la arme cu aer comprimat, 
ale Poloniei. La întrecerile disputate 
la Varșovia au mai fost invitați și 
țintași din R.D. Germană.

După cum ne-a declarat antrenorul 
Gheorghe Corbescu, conducătorul de
legației române, concursurile din țara 
prietenă au constituit o utilă verifi
care pentru toți participanții, acum, 
în ajunul campionatelor europene de 
Sală. Disputele s-au 
probe, cu rezultate 
relevat dezvoltarea 
acestui gen de tir 
Semnificativ in această privință nu-

încheiat, la unele 
valoroase și au 
impetuoasă a 

în Polonia (este

JUDO-UL ARE PERSPECTIVE DE AFIRMARE
LA JOCURILE OLIMPICE

Alexandru Szabo deține cîteva

ALEXANDRU SZABO [polo]
S-a născut la Brașov, Ia 20 ianuarie 1937. A început să 

înoate de la 10 ani la clubul Dermata din Cluj. Din 1949 
datează primele cunoștințe în materie de polo. Debutează în 
echipa națională de juniori în 1954. Un an mai tîrziu — într-un 
meci cu Bulgaria • 
de seniori a țării, 
bourne, în 1956, 
(locul V). A mai 
parte de trei ori 
canic. A absolvit 
cu maestra emerită a sportului Olga Szabo. Actualmente antre
nează echipa de juniori a clubului Progresul.

— a susținut prima întîlnire în reprezentativa 
A participat la trei ediții ale J. O. : la Mel- 
Roma, în 1960 (locul V) și Tokio, în 1964 
luat parte la două ediții ale C.E. A . făcut 
din echipa care a cîștigat campionatul bal- 
FacultatCa de Drept din Cluj. Este căsătorit

Activitatea uneia dintre cele mai 
tinere federații din țara noastră — 
aceea de judo — a fost analizată, 
zilele trecute, în cadrul plenarei 
Comitetului federal. La lucrări au 
fost invitați și antrenori fruntași, 
tehnicieni de la cluburi, asociații 
sportive, comisii de specialitate ju
dețene, consilii județene pentru e- 
ducație fizică și sport ș.a. Cu acest 
prilej au fost subliniate o seamă 
de succese însemnate. Dintre aces
tea se cuvine a fi reținut, mai în
tîi, făptui că deși tînăr, acest sport 
cunoaște o popularitate deosebită, 
în cei 5 ani și jumătate de cînd 
a fost înființată federația de spe
cialitate, judo-ul s-a extins' mult, 
ajungînd astăzi să fie practicat în 
toate județele țării! în prezent, 
sînt afiliate 154 de secții în care 
își desfășoară activitatea peste 
13 000 de sportivi legitimați. Au 
fost evidențiate județele Arad, Iași, 
Harghita, Sibiu, Mureș, Timiș, Cluj, 
municipiile București, Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și altele. Calendarul com
petițional intern cuprinde îfi pre
zent, campionatele republicane in
dividuale pentru' seniori, juniori și 
copii, campionatul diviziei A, în 
care actiyează 12 echipe, campio
natul republican universitar, cam
pionatul de calificare și cel al e- 
chipelor de juniori. Cu toate aces
tea, atît darea de seamă, cît și 
unii dintre participanții la. discuții 
au subliniat că timp de aproape o 
jumătate de an (din aprilie pînă în 
septembrie) sportivii nu sînt an
grenați în competiții interne. De 
aceea organizarea în această pe
rioadă a unor concursuri locale se 
impune cu acuitate.

Unele succese au repurtat sporti
vii din Ioturile reprezentative în 
confruntările internaționale. în tur
neele din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană și Polonia judoka 
români au cucerit locuri fruntașe. 
Anul trecut, pentru prima dată, 
țara noastră a fost reprezentată la 
campionatele europene de seniori, 
în confruntările pe echipe, Româ
nia a ocupat locul 7 din totalul

celor 19 selecționate prezente Ia 
„europenele" de la Madrid, iar la 
individuale „ușorul" Lazăr Moldo
van s-a clasat pe locul 10.

Mulți dintre cei ce au luat cuvîn- 
tul, între care antrenorii M. Bo
tez (Unirea Arad), dr. V. Șerban 
(Metalul Roman), I. Hantău (I.E.F.S.), 
O. Bucur (C.S.M. Sibiu), Gh. Don
ciu (Dinamo București), I. Gali 
(Constructorul Miercurea Ciuc), V. 
Alexandru (Dinamo Brașov) și I. 
Marinescu (Șc. sp. 1 București) au 
făcut propuneri utile pentru îm
bunătățirea activității, astfel ca 
judo-ul din țara noastră să se a- 
firme și la Jocurile Olimpice.

In încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul tov. Emil Ghibu, secretar 
al C.N.E.F.S., care a felicitat acti
vul federației pentru rezultatele ob
ținute, remareînd dinamica bună a

dezvoltării judo-ulu! șl reeoman- 
dind, totodată, îmbunătățirea conti
nuă a activității acestui sport. Pla
nul do măsuri — supus discuțiilor 
și aprobat în plenara comitetului 
federal va trebui să stea în aten
ția tuturor activiștilor, 
tehnice și sportivilor 
disciplină.

Plenara a ales apoi 
membri ai comitetului 
componența Biroului 
neral maior Paul Marinescu — pre
ședinte, general maior Cozma 
Neagu și Alexandru Șiperco — 
vicepreședinți, Anton Muraru — 
secretar general, Gheorghe Olteanu, 
Laurențiu Vasilescu, loan Ilantău, 
Gheorghe Donciu, Ovidiu Bucur, 
Ovidiu Moțățeanu, Toma Aiexan- 
drescu, Ioan Fătu și Ioan L. A- 
vram — membri.

cadrelor 
din această

pe cel 35 de 
federal. Iată 
federal : ge-

mărul mare de trăgători ; numai la 
probele de juniori au concurat peste 
100 de băieți și fete, care iii preala
bil obținuseră baremul de participa
re). Competiția a produs și cîteva 
surprize de proporții, cum a fost de 
pildă, clasarea pe locul 8, la pistol, a 
campoinului olimpic J. Zapedzki !

Reprezentanții noștri s-au compor
tat, în general, mulțumitor, majorita
tea lor obținind rezultate scontate, 
corespunzătoare pregătirii lor. în prim 
plan s-au situat, cele trei pistolare, 
Silvia Kaposztai-Bujdei (380 p — re
cord personal), Anișoata Matei și 
Ana Buțu, care, în ordinea de mai 
sus, au ocupat primele trei locuri. 
Este pentru prima oară cînd arădean- 
ca Silvia Kaposztai obține o victorie 
in fața celor două trăgătoare consa
crate, componente ale lotului națio
nal, Matei și Buțu. Tot cu un nou 
record personal a încheiat concursul 
și Marinică Trușcă. La pistol el a 
punctat 383, ocupînd locul doi- Foarte 
bine a tras și Ilie Codreanu, locul 
III la pușcă cu un rezultat valoros 
385 p. De data aceasta Codreanu, 
campionul țării la această probă, și-a 
îmbunătățit simțitor fișa de rezultate 
(el a cucerit titlul de campion al 
României cu o lună în urmă cu 
378 p).

Iată cîștigătorii probelor ȘÎ locurile 
ocupate"' de trăgătorii noștri : pistol 
seniori : 1. F. Malek (Polonia) 386 p, 
2. M. Trușcă 383 p ...4 D. Iuga 381 p... 
21- C. Fectorescu 373 p... 35. L. Stan 
366 p (a intrat în criză de timp tră- 
gînd ultimele 20 de „diabolouri" in 25 
de minute) ; senioare : 1. Silvia Ka
posztai-Bujdei 380 p, 
Matei 
pușcă 
lonia) 
IL I. 
ban 
senioare : 
nia) 382 p

Alexandru Szabo deține cîteva recorduri ine
dite pentru polo-ul românesc. In primul rind, 
pe cel al jocurilor în echipa națională. Din 
1955 (meci cu Bulgaria) și pînă în 1971 (cu 
Olanda) el a jucat de 212 ori în reprezentativă, 
înscriind 123 de goluri. Un exemplu de longe
vitate rar întîlnit în istoria polo-ului mondial 
Apoi, Alex. Szabo mai deține o performanță 
rară : a evoluat în 19 ediții ale campionatului 
republican și de 18 ori a jucat în echipa clasată 
pe locul secund (!), la Universitatea Cluj, Steaua 
și Rapid. Iar la evoluția sa de adio, în 1972, for
mația feroviară a devenit campioană.

Jucător tehnic prin excelență, bun înotător

(58,0 pe „sută") și remarcabil șuteur, mai ales în 
anii de glorie, Alex. Szabo a fost ani în șir un 
component de bază al „7“-lui național. Prin 
seriozitatea sa în pregătire și corectitudinea în 
joc, el a fost întotdeauna un exemplu demn pen
tru tinerele generații. După retragerea din acti
vitatea internațională — „Trofeul Jadran" din 
1911, cînd echipa României s-a clasat pentru 
prima oară pe locul IV într-o competiție de 
măre amploare — el a fost cooptat în colectivul 
de tehnicieni al echipelor reprezentative.

Pentru meritele sale, a fost distins cu titlul 
maestru emerit

2. Anișoara 
Buțu 372 p;375 p, 3. Anâ

— seniori : 1. St. Maruha (Po-
387 p... 3. I. Codreanu 385 p... 
Trăscăveanu 380 p... 13. Șt. Ca- 
379 p... 32. P. Sahdor 370 p;

1. Isabela Lozinska (Polo- 
... 5. Dumitra Matei 375 p.

CONSTANTIN VASILIU [polo]
S-a născut la 25 septembrie 1914, la Ploiești. Primele înce

puturi în sport — înot și rugby — la Stadiul Român, în 1931. 
Cel dinții contact cu echipa de polo a C.F.R.-ulUi (în care mai 
jucau H. Iacobini, T. Pătulea, Al. Szatmary) — în 1936. A de
butat ca fundaș în echipa națională la Balcaniada de la Split 
(în 1946). A rămas în activitatea competițională pînă în pe
rioada anilor 1957—58. Credincios culorilor clubului feroviar, a 
activat în continuare ca antrenor de înot (printre elevele sale 
numărîndu-se multiplele campioane și recordmane naționale 
Elisabeta Bratu, Nicoleta Ștefănescu, Măriuca Rotaru) și polo. 
Echipa antrenată de el s-a clasat de cinci ori pe locul III, de 
două ori pe locul II în prima divizie, iar în 1972 a devenit 
campioană a României. In palmaresul echipei Rapid, tot în 
această perioadă, figurează și două titluri de campioană euro
peană feroviară.

al sportului.
de

Ani înAni în șir, Constantin Vasiliu, decanul de 
vîrstă al antrenorilor de polo români, a fost 
considerat Ca un șlefuitor de talente, prin mina 
sa trecînd generații de înotători și poloiști care 
au urcat, pe rînd, multe trepte ale măiestriei 
sportive. Iar echipele pe care le-a antrenat, fie 
ele de juniori sau seniori, s-au aflat întotdeauna 
printre fruntașe.

împletind în mod armonios experiența sa în
delungată cu un deosebit tact pedagogic, dove
dind în permanență multă intransigență în fața 
sportivilor Săi, el și-a cucerit o poziție de frunte 
în rîndul Specialiștilor noștri, fiind recompensat 
recent cu titlul de antrenor emerit, primul în

istoria polo-ului românesc. Cea mal mare sa
tisfacție din cariera sa a cunoscut-o în toamna 
anului 1972, cînd pololștii feroviari, după o serie 
de dispute dramatice cu dinamoviștii bucureșteni, 
au devenit campioni ai României.

Deși se află la o vîrstă destul de înaintată, 
C. Vasiliu continuă să se ocupe zilnic de instru
irea jucătorilor rdpidiști, printre cele mai talen
tate produse ale sale din ultima vreme numă
rîndu-se internaționalii Ilie Slăvei șl Adrian 
Schervan. In paralel, bogata experiență a cunos
cutului tehnician este folosită și la lotul repte 
zentativ, care se pregătește pentru J.O. de la 
Montreal. <

NORME DE CLASIFICARE PE RAMURI DE SPORT

a Început concursul
DE TENIS DOTAT

CU „CUPA STEAUA"
tn sala din Calea Plevnei nr .114 au în

ceput primele partide din cadrul tradi
ționalei întreceri de tenis dotate Cu 
„Cupa Steaua". Competiția are un număr 
restrins de concurenți deoarece jucătorii 
au fost Invitați nominal. Participă, la 
categoria seniori, 21 de concurenți, la 
senioare 20. iar la juniori 36.

Favoriți sînt: C. Popovici (Steaua), M. 
Rusu (Progresul), P. Almăjan (Dinamo), 
A. Vizlru (Progresul), la băieți; Valeria 
BalaJ (Steaua) și Aurelia Trifu (Steaua), 
Ia fete; Iar la juniori L. Țiței (Steaua), 
M. Mirza (Progresul), S. Orășeanu 
(T.C.B.), C. Idnescu (DinamO) Și A. Dîrzu 
(Progresul), iar E. Pană (Cutezătorii) la 
cat. 13—16 ani. Provincia este reprezen
tată de orașele Ploiești. Cîmpinp Și Tîr- 
goviște. Un fapt îmbucurător este pre
zența jucătorilor de la Metalul Tîrgo
viște. in număr de 8 (antrenor volun
tar: 1. Stănescu).

Primele rezultate: C. Popovici (Steaua) 
— M, stănescu (Metalul Tîrgoviște) 6—0, 
6—2; A. Roșianu (Steaua) — D. Berceanu 
(Metalul Tîrgoviște) 6—0. 6-0; Mihaela 
Diniitriu (Steaua) — Luci Romanov (Cu
tezătorii) 6—4. 6—2.

întrecerile continuă zilnic între orele 
«—13 șl 14—22.

BASCHET o frumoasă inițiativă a 
orădenllor: organizarea unul îneci intre 
două echipe de „old-boys" formate din 
jucători divizionari al anilor 1955—1956. 
Publicul a aplaudat cu căldură evoluția 
foștilor performeri care, cu apretepe 
două decenii in urmă, contribuiau ca 
Dinamo Oradea să se claseze printre 
fruntașele diviziei A. Cei mai eficienți 
au fost Vanea (16 p), Nagy (8 p) și Mo- 
Icos (8 p) « LA LENINGRAD, IN CUPA 
CUPELOR LA FETE; Spartak — Zelesni- 
ciar Sarajevo 99—52 (43—28). La Sara
jevo cîștigaseră tot leningrădencele (102— 
41). care au obținut, astfel, scorul gene
ral de 201—93. Jocurile au avut loc în 
cadrul primei etape a sferturilor de fi
nală (grupa B) • ÎN SĂLILE GRUPULUI 
ȘCOLAR-PETROL ȘÎ ȘCOLII GENERALE 
NR. 8 DIN TÎRGOVIȘTE s-a disputat in
tr-o organizare excelentă. „Cupa Școlii 
sportive", competiție rezervată juniori
lor în vederea verificării gradului lor 
de pregătire înaintea începerii turului 
secund al diviziei școlare și de juniori. 
Clasament final: 1. Șc. sp.' hr. 3 Bucu
rești. 2. Șc. sp. Buzău. 3. Șc. sp. Tîrgo- 
vlște, 4. Șc. sp. Pitești, 5. Șc. sp. Brașov,
6. Comerțul Tîrgoviște, 7. Șc. sp. Bacău. 
S-ău remarcat: M. Petrov, M. Teodo- 
rescu, C. Gheorghef Șc. sp. 3), E. Sanda, 
R. Mirfiuță, D. Segărceanu (Șc. sp. Tir- 
goviște). L. Martinas șl Șt. Leonte (Șc. 
sp. Bacău) • CLASAMENTUL LA ZI în 
campionatul Capitalei (categoria Onoare) 
1. Automatica 18 p, 2. URKMOAS 16 p, 
3. Turismul 14 p. 4. Sănătatea 13 p, 5. 
Lie. „Gh. Șincai" 13 p, 6. Steaua II 13 p,
7. F.C.M.fc. 11 p, 8. IPROMET 10 p • 
LUNI LA ORA 17,30 va avea loc. la se
diul C.M.E.F.3. (strada Biserica Amz.ei 
nr. 6), ședința de anaiiză a activității 
pe anul 1073 a Comisiei de baschet a 
municipiului București.

BOX Prima reuniune pugilistică a 
anului în Capitală s-a disputat duminică 
dimineața, în sala Casei de cultură a ti
neretului din sectorul 4. Reuniunea, do
tată cu „Cupa Olimpia", a atras nume
roși spectatori. La prima apariție în ring, 
după vacanță, juniorii care au evoluat 
au arătat o bună dispoziție de luptă, 
în cel măi frumos meci al galei. Ale
xandru Morgovan (Rapid) l-a întrecut 
prin abandon, în ultima repriză, pe Eu
gen Chiricuță (Viitorul). Bine s-au mai 
comportat și Titi Cercel (antrenor Ion 
Monea) și Teodor PîrjO! (antrenor D. 
Tomescu). REZULTxlTE TEHNICE : P. 
Mateescu (C.S.Ș.) b.p. N. Copoiu (Di
namo), I. Berindei (Olimpia) b. dese. TU 
I. Boboc (Dinămo) D. Istrate (Energia) 
b.p. A. Puiu (Rapid), M. Ștefan (C.S.Ș.) 
b.p. Gh. Simion (Dinamo). T. Cercel 
(Dinamo) b.p. L. Niță (Olimpia), T. Za- 
poroșenco (Olimpia) b.p. S. Giurcă 
(C.S.Ș.), Gh. ioana (Olimpia) b.ab. UI 
D. Ghidănac (Dinamo). M. Neacșu (Con
structorul) b.ab. II I. Voicu (Dinamo), 
T. Pîrjol (Constructorul) b.ab. III E. 
Pascaru (Dinamo), I. Hoisan (Olimpia), 
b. ab. H D. Bumbăr (Gr. șc. Construcții), 
C. Cazacu (Dinamo) b.desc. III M. Both 
(Energia) S. Anghel (Dinamo) b.ab. U 
G. Ioniță (Olimpia), P. Andrei (Dinamo) 
b.p. I. Petre (C.S.Ș.) și D. Tănase (Di-

namo) b.p. E. Barbu (Olimpia). Clasa
ment pe echipe: 1. olimpia 20 p, 2. ~' ------- . - p.namo 20 p, 3. C.S.Ș. 8

Di

POPiCE — sîmbătă
avea loc la Reșița, pe____ _____ „
limpia și C.S.M.) etapa I a noii competi
ții, „Cupa F.K.P.", La întreceri parti
cipă 40 de jucători și jucătoare, frun
tași în partidele din turul campionatului 
Diviziei A și component!! loturilor na
ționale de seniori, care se pregătesc pen
tru campionatele mondiale. Concomitent 
se va disputa și ediția a II-a a „Trofeu
lui Reșița".

și duminică 
două arene

va 
(O-

SCHI Sîmbătă și duminică, au avut 
loc la Predeal, pe pîrtia Clăbucet, În
trecerile de slalom special și uriaș do
tate cu „Cupa L.E.S. Predeal0. Iată pri
mele trei locuri obținute de tinerii schi
ori la combinata alpină. Fetițe: 1, Ma
riana Axihte (L.E.S.), 2. Marla Balaș (M. 
Ciuc), 3. Lizica Stroe (L.E.S.); băieți: 1. 
Dorin Dinu (L.E.S.), 2. Carol Adrian (M. 
Ciuc), 3. Leonard Frățilă (L.E.S.); juni
ori mici: 1. Aurel Albert (St. roșu), 2. 
Sorin Irimia (șc. sp. Bv), 3. Mihai O- 
laru (L.E.S.); junioare mici: 1. Doina 
Frățilă (L.E.S.). 2. Cecilia Frățilă (L.E.S.), 
3. Aurelia Nițu (L.E.S.); junioare mări:
1. Angela Manole (L.E.S.), 2. Matia 
Soare (L.E.S.), 3. Tamara Lupan (L.E.S.; 
junior! mari: 1. Ladisla.u Szabo (L.B.S.),
2. Vladimir Olaru (L.E.S.), 3. Octavian 
Fastt (L.E.S.)

VOLEI . în sala Liceului Vasile Roai- 
tă din Rm. Vîlcea s-a desfășurat ediția 
a II-a a competiției voleibalistice „Cupa 
Liceului*’, care a reunit 7 echipe de bă
ieți din Brașov, Dej, Constahță, Timi
șoara și Rm. Vîlcea. Trofeul a revenit 
echipei Liceului sportiv din localitate, 
care a dispus în finală de Școala spor
tivă Brașov cu scorul de 3—1 <13, 11, — 
13, 9) ® în organizarea Asociației spor
tive l.G.C.M. Brașov, în sala Tractorul 
a avut loc un turneu feminin, la care 
au fost prezente divizionarele B Uni
versitatea Iași. C.S. Zalău. Medicina Tg. 
Mureș, Voința M. Ciuc, Voința Brașov și 
l.G.C.M. Brașov. Victoria în turneu a 
revenit formației Voința Brașov, neîn
vinsă, urmată de Universitatea, Voință 
M. Ciuc, Medicina, C. S. Zalău și 
l.G.C.M. 0 Arbitrii români V. Ranghel 
și R. Farmus au condus, la Sofia, parti
dele retur din cadrul „Cupei cupelor": 
Akademik Sofia — Traktor Schwerin (f) 
3—0 (8. 11. 9) și Akademik Sofia — Stea
ua roșie Belgrad (m) 3—2 (—9. 8.4, —
10,5), în urma cărora formațiile bulgare 
și-au asigurat calificarea în fază supe
rioară a competițiilor Sîmbătă și du
minică, la TUlcea. în organizarea 
C.J.E.F.S., s-a desfășurat „Cupa Unirii” 
la volei masculin, cu participarea a pa
tru dintre cele mai puternice divizionare 
B. Conform regulamentului competiției, 
s-au jucat numai cîte 4 seturi. Trofeul 
a revenit echipei locale. C.S.M, Delta. . 
Pe locurile următoare s-au clasat Unirea 
Tricolor Brăila, Politehnica lași și Farul 
Constanța.

ATLETISM Categoria I — să fi obținut locul 
IV—IX la finala campionatului re
publican de seniori sau locul I—III 
la finala campionatului republican 
de juniori I.

Categoria a II-a — să fi obținut 
locul X—XXV la finala campiona
tului republican de seniori sau 10-

cui IV—IX la finala campionatu
lui republican de juniori I.

Junior — să fi obținut locul 
10—60 la finala campionatului re
publican de juniori I sau locul 
I—XV la faza de zonă ^campio
natului republican de cros.

2. Obținerea locului I—II la
campionatele europene.

3. Obținerea a două medalii de 
bronz la două ediții ale campiona
telor europene.

Maestru emerit — să îndepli
nească una din cerințele de 
măi jos ! ■

1. Obținerea unei medalii la 
Jocurile Olimpice.

CROS

Proba Maestru
Sportiv 
de clasă 
interna
țională

Categ. I Categ. 
a II-a Junior

BĂRBAȚI
100 m 10,3 10,4 10.6 11,0 11.5
200 m 21,0 21,2 21,7 22.7 23.8
400 m 46.7 47.1 48,5 50.9 54,0
800 m 1:47,8 1:48,7 1:52.0 1:58,0 2:05,0

1 500 m 3:41,5 3:43,0 3,52,0 4:04,0 4:25.0
5 000 m 13:50,0 13:58,0 14:40,0 15:35,0 17:00,0

10 000 m 28:55,0 29:15,0 30:50.0 35:00,0 —
Maraton 2.19:00,0 2.23:00,0 2.42:00.0 3.10:00.0 —

20 km marș 1.29:40 0 1.30:30,0 1.35:00,0 1.50:00.0 2.00:00,0
50 km marș 4.25:00,0 4.30:00,0 4.45:00.0 5.30:00.0 —

110 mg 14,0 14,2 14,7 15,8 17,5
400 mg 51,0 51,5 53,8 58,0 62,5

3 000 m obst. 3:38,0 8:43,0 9:05.0 9:55 0 10:50,0
înălțime 2,12 2.10 2,04 1,88 1,75
Prăjină 5.00 4.90 4,40 3,80 3,20
Lungime 7,75 7,65 7,35 6,80 6,20
Triplu 16,20 16,00 15,20 14,00 12,70
Greutate 18,50 18,00 16.00 13,00 11.50
Disc 58,00 57,00 50,00 40,00 32,00
Suliță 78,00 77,00 70,00 55,00 48,00
Ciocan 67,50 66,00 59,00 45,00 32,00
Decatlon 7 400 7 200 6 500 5 500 3 500
PROBE OFICIALE PENTRU JUNIORI
2 000 m obst. — 5:36.0 5:47.0 6:00,0 6:50.0

10 km marș — 44:00,0 46:00.0 49:00,0 60:00,0
3 000 m ■ — 8:08,0 8:30,0 9:00,0 10:00.0

FEMEI
100 m 11.6 11,7 12,1 12,6 13,3
200 m 23.8 24,1 25,0 26,2 28,0
400 m 54.5 55.2 57,0 59,5 65,0
800 m 2:05.0 2:06,5 2:12,0 2:20.0 2:32,0

1 500 m 4:20.0 4:24.0 4:36.0 4:52,0 5:25,0
3 000 m 9:28,0 9:40.0 10:05.0 10:35.0 11:50,0

100 mg 13,6 13,8 14.5 16.5 18.5
400 mg 60,0 61,0 63,5 67,0 73,0

înălțime 1,78 1.75 1.70 1,55 1,40
Lungime 6,30 6.20 5,90 5,40 ' 4,80
Greutate 16,50 16.00 14,00 11.50 9,50
Disc 55,00 54.00 49,00 39,00 29,00
Suliță 54.00 53,00 48.00 38,00 28,00
Pentatlon 4 200 4 100 3 700 2 500 2 000

Maestru — să îndeplinească una 
din cerințele de mai jos :

1. Să fi obținut titlul de cam
pion republican la seniori, doi ani 
consecutiv sau trei ani alternativ.

2. Să fi obținut titlul de cam
pion balcanic de cros.

Sportiv de clasă internațională — 
să fi obținut locul It-IIÎ la finala 
campionatelor republicane de se
niori sau locul II—VI la crosul 
balcanic.

să îndepli- 
cerințele de

titlul

titlul

titlul

de

de

de

cam-

cam-

cam-

2 ori pe 
la campionatele 

sau

să
de
titlul de cam-

Maestru emerit 
neaecă una din 
mai j®s :

1. Să fi cîștigat 
pion mondial.

2. Să fi cîștigat 
pion olimpic.

3. Să fi cîștigat 
pion european.

4. Să se fi clasat de 
locurile II—III 
mondiale, Jocurile Olimpice 
campionatele europene.

Maestru — să îndeplinească 
din cerințele de mai jos :

1. Să se fi clasat pe locurile 
IV la Jocurile Olimpice, campiona
tele mondiale sau campionatele eu
ropene.

2. Să fi cîștigat 2 ani consecutiv 
sau de 3 ori alternativ titlul de 
campion republican și să fi făcut 
parte de 5 ori din echipa repre
zentativă a R.S.R. seniori, avînd 3 
victorii

3. Să
locul II 
obținînd .. . ____  _____ .____ _
în întîiniri interțări sau turnee in
ternaționale la care participă repre
zentanți a cel puțin 5 țări.

4. Să fi cîștigat titlul de cam
pion republican și 4 întîiniri inter
naționale interțări în 
1 an.

5. Să se fi clasat pe 
campionatele europene

Sportiv de clasă internațională — 
să îndeplinească una din cerințele 
de mai jos : v

1. Să facă parte din reprezen
tativa țării și să cîștige cel puțin 
3 întîiniri în decurs de 1 an.

2. Să se claseze în primii 16 
Jocurile Olimpice.

3. Să se claseze în primele 
locuri la Campionatele europene 
seniori sau tineret.

4. Să se claseze în primele 4 
locuri la campionatele balcanice.

una

II—

internaționale.
se fi clasat de 2 ori pe 
la campionatele naționale 
și 8 victorii internaționale

Categoria I — 
una din cerințele

1. Să fi cîștigat 
pion republican.

2. Să fi obținut 
pra unui campion republican în 
anul în curs și 5 victorii asupra 
unor sportivi de categoria a Iî-a.

3. Să fi obținut în decurs de 1 
an o victorie asupra unor sportivi 
de categoria I și 5 
pra unor adversari de categoria 
a II-a.

Categoria a n-a — să îndepli
nească una din cerințele de 
mai jos :

1. Să fi obținut titlul 
pion județean participînd 
mum 3 meciuri.

2. Să fi obținut titlul
pion al municipiului ____
susținînd minimum 3 meciuri.

Junior (19 ani) :
1. Să fi participat în competițiile 

rezervate juniorilor obținînd cel 
puțin 3 victorii.

Notă :
Nu se iau în considerație la acor

darea clasificării sportive, victoriile 
obținute prin neprezentarea adver
sarilor.

îndeplinească 
mai jos :

o victorie asu-

victorii asu-

de 
la

cam- 
mini-

cam-

decurs de

locul I la 
de tineret.

la

8 
de

de
București

NOUTĂȚI PUGILISTICE
S Pentru verificarea potențialului da 

luptă, în vederea participării ]a campio
natele europene de box pentru tineret, 
selecționata țării noastre va susține, în 
zilele de 15 și 17 februarie, două întîl- 
niri amicale în compania reprezentativei 
similare a Iugoslaviei. Primul meci se 
va disputa la Belgrad, iar următorul 
intr-o altă localitate ce va fi stabilită de 
federația iugoslavă de specialitate.
• în perioada 1—10 martie, F.R. Box 

va organiza un curs pentru perfecțio
narea cunoștințelor antrenorilor. La 
această importantă .acțiune vor participa 
aproximativ 100 de tehnicieni, dintre care 
mai mult de 70 activează în provincie. 
De asemenea, se așteaptă să sosească și 
o serie de antrenori de peste hotare, 
cate și-au manifestat dorința să urmă
rească acest curs, dintre care notăm: un 
sovietic, 2 polonezi, 2 bulgari, un cuba
nez etc.
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CĂ S-AU ÎNȘELAT in privința mea
9

— Deși nu ți se poate reproșa 
nimic în privința conduitei gene
rale, în teren și în afara lui, drept 
pentru care știu că al cîștigat 
multe simpatii printre oficialii și 
spectatorii din țâră și din străină
tate, totuși în anumite momente 
aduci reproșuri colegilor din te
ren, devii cîteodată certăreț...

— Este adevărat că uneori 
nu-mi mai pot frîna nervii și așa 
solicitați de tensiunea jocului. 
Dar cum aș putea să mă abțin, 
cînd cu eforturi destui de mari și 
chiar cu prețul vînătăilor — mă 
străduiesc să scot trăgătorii în 
poziții cît mai favorabile, iar c- 
ceștia nu rezolvă ? Greșesc 
mă supără 
unora? 
vretlnul 
tească 
cinci...

— Unii spun c& n-ai avea, to
tuși, o rezistență deosebită, 
poate acesta ar fi temeiul..,

— S-a crezut mai demult;

In timp ce voleibaliștii primu
lui nostru lot național își petrec 
citeva zile de vacanță, în compa
nia schiurilor, la poalele Tîmpei, 
un fost component al echipei care 
a cîștigat, cu aproape trei ani în ur
mă, la Milano, medaliile de bronz 
ale campionatelor europene, coor
donatorul de joc, Marian Stamate, 
se află în București. L-am întîlnit 
deunăzi și, automat, mi-a trecut 
prin minte întrebarea„Cum de 
nu ești la munte, Marian Stama
te ?“ , dar am renunțat la timp. 
Uitasem pentru o clipă că nu 
mai face parte din lotul reprezen
tativ...

— Ce anume a produs ruptura 
de echipă ? Neînțelegerile surve
nite, după cum se zvonește, prin 
1972 între tine și ceilalți, sau poa
te căsătoria, sau vîrsta ?

Pare surprins de întrebare, își 
mută privirea undeva în lungul, 
bulevardului, schițează un zîmbet 
mai mult semnificativ decît natu
ral, întîrzle o clipă parcă pentru a 
rememora ceva confuz...

— De fapt, dacă mă gîndesc 
bine, n-aș putea spune cu pre
cizie cum de-am rămas în afara 
lotului. Căsătoria ? Nici pomenea
lă ! Din contră, soția îmi cunoștea 
preocupările sportive și marea njga 
pasiune pentru volei. Și nu numai 
că mi le-a respectat cu toată în
țelegerea posibilă, dar a devenit 
și unul dintre criticii mei cei mai 
sinceri și mai exigeați, după fie
care meci, un colaborator și un 
sfătuitor devotat în orice împre
jurare. Cred că, și datorită ei, în 
toamna trecută m-am pregătit și 
am jucat mai bine ca oricînd, 
chiar dacă mulți n-au observai 
sau n-au vrut să observe pur și 
simplu... Vîrsta ? Mai am pînă să 
împlinesc 28 de ani și îmi place 
prea mult voleiul ca să-l „trădez" 
înainte de vreme. Despărțirea de 
lotul național n-am înțeles-o bine 
nici pînă astăzi, deși de la prima 
reuniune 
limpiadă 
an. Ni 
toarcerea 
cai înldi 
Schreiber, Bartha și eu — vom fi 
lăsați un timp să ne odihnim, să 
ne refacem, ceea ce mi se părea 
perfect logic, mai ales că 1973 
nu aducea competiții de cine știe 
ce importanță. Dar a venit Bal
caniada, au venit turnee de veri
ficare, „Trofeul Tomis", deplasă
rile în Japonia și China. Și eu 
n-am mai fost rechemat I M-a 
surprins, sincer să fiu, maniera 
în care eram mereu ignorat de se
lecționeri, dar m-am gîndit că 
poate vor să renunțe la mine defi
nitiv și au delicatețea de a 
mi-o spune cu brutalitate...

dacă 
foarte tare indolența 

Nu mi se pare drept ca 
din cei șase să nesoco- 

truda și nervii celorlalți

Ș>
— b-a crezut mai demult; a- 

tunci cînd, împotriva rugăminți
lor mele, eram supus unui antre
nament nediferențiat. Este drept 
că nu sînt prea solid, dar în volei 
cred că nu trebuie judecată ca
pacitatea sportivului după cum ri
dică (sau nu) de mai multe ori 
haltera cea mai grea. înainte de 
'71 eram mereu scos din formă 
prin... antrenament. Apoi am gă
sit oameni care să înțeleagă că 
mie nu-mi trebuie un volum ma
re de lucru ca 
că am nevoie 
S-a convins și 
club...

— Am văzut

să intru în formă, 
de individualizare, 
antrenorul meu d>

O- 
un 
în
noi 

Udișteanu,

a acestuia de după 
s-a scurs aproape 

se spusese atunci, la 
de la Milnchen, că 
vîrstnici

în toamnă 
pus foarte bine la punct 
procedeele tehnice. Vrei să-i 
vingi ne selecționeri ?...

— Voiam să arăt că s-au 
lat, dacă au crezut că nu 
aș merita selecționarea, 

că ar fi necesar 
colectivul actual 
eventual o explicație

că 
cu

te-ai 
toate 
con-

inse-
miji

nu

— Poate 
dialog cu 
tehnicieni, 
reciprocă.

— Nu sînt omul care să ceară 
socoteală celor ce au misiunea și 
răspunderea pregătirii echipei na
ționale. Așa cum răspund pentru 
rezultatele obținute, gîndesc că au 
și dreptul să procedeze cum cred 
de cuviință. Poate au considerat 
că alții sînt mal utili pe postul 
acesta, poate eu nu mai corespun
deam întrutotul intențiilor viitoa
re ale selecționerilor, poate...

Se oprește un timp, parcă pen
tru a scormoni un alt argument 
plauzibil. îmi sunaseră cam ciu
dat cuvintele acestea, „poate nu 
mai corespundeam". Și-mi adu
ceau aminte de ceea ce îmi măr
turisea, în 1971, la Sarajevo, an
trenorul bulgar Dimitdr Ghigov,

un 
de

O
STEAGUL ROȘU-

DINAMO BUCIIREȘIi

RAPID JOACA AZI IN GIULEȘTI

LA ORA BILANȚULUI
județean al arbitrilor

I»

tituJa- 
uitațl. 

se an- 
Iilstin"

ARBITRII GĂLĂȚEWI

Un pas precis al lui Marian Sta- 
mate și Dumănoiu va puncta ne
stingherit pentru echipa României. 
Fază dintr-un meci din turneul de 

calificare pentru J.O. din 1972
cînd l-am întrebat dacă speră să 
cîștige meciul pentru titlul bal
canic cu echipa României: „E 
foarte greu. Stamate e un mare 
ridicător și, prin el, românii au 
o șansă în plus. Dacă însă nu va 
fi folosit, băieții mei vor cîștiga 
sigur". Și de părerea lui MisU- 
daira, cel care a făcut din repre
zentativa Japoniei o strălucită 
campioană olimpică la Milnchen: 
„Din formația României, cel 
mult îmi plage Stamate, un 
ordonator de clasă" (apreciere 
cută la Milano, tot în 1971,
C. E., la care antrenorul nipon 
era prezent pentru a studia echi
pele ce urmau să ia parte la 
Olimpiadă), îmi aduceau, de ase
menea, aminte de aprecierile elo
gioase ale foștilor săi colegi de 
lot, Gabriel Udișteanu („Marian 
este un minunat coordonator de 
joc. Dacă la Milano am fost de
semnat al doilea jucător din Eu
ropa, aceasta se datorează, fi
rește, și lui. A jucat pentru mine 
ca un zeu") și Cornel Oros. „dia
gonala" sa în trecuta reprezenta
tivă („Cred că, prin retragerea 
asului nipon Nekoda și a bulgaru
lui Karov, Marian Stamate ră- 
mîne, la ora. actuală, cel mai 
bun coordonator de joc din lume").

Aurelian BREBEANU

mai 
co
ra
la

in stingă sînt Humuieștii. Treci 
podul peste Ozana copilăriei lui 
Creangă, mai mergi „oleacă", cum 
spun oamenii Moldovei, intri în 
bătrînul Tîrg al Neamțului. Intre 
dealuri, culmea acoperită de glorie 
și legendă unde tronează ruinările 
Cetății Neamțului. La picioarele 
sale, o splendidă construcție care se 
cheamă Casa Arcașilor, un loc ex
celent pentru odihnă.

„Dar aici se poate și munci se
rios pentru ziua de miine, adică 
pentru retur” — și-au Zis Hie Oa- 
nă, antrenorul emerit, și conf. univ. 
Dumitru Piedemonte din conduce
rea clubului. Așadar, la poalele 
Cetății Neamțului, Politehnica Iași 
și-a stabilit „reședința" pentru 
două săptămîni. La doi pași se află 
un teren ce pare bun, chiar dacă 
zăpada îl acoperă. Și totul ar fi 
fost perfect dar, la fel ca atunci, 
în prima luptă â prei 
tualului campionat. — 
Borsec — Politehnica 
venit cu toată „trupa", 
ține examenele anului 
strucții", ■ Stoicescu • și 
în fața examenului de 
mul la „^fecanică", 
„Construcții", 
operat de apendicită. A lipsit și 
Micloș, care își satisface stagiul 
militar. Să mai adăugăm că Ianill 
și Marica și-au petrecut timpul din
tre și după antrenamente cu „a- 
salturi” îndîrjite asupra materiei 
pentru aceiași păs de maximă im
portanță : examenul de stat.

Iată deci că tocmai acum Ilie 
Dană și Ion Marica nu pot spera 
sâ adune prea curînd roadele pri-

mei etape de pregătire. Numai că 
oamenii aceștia doi (și alături de 
ei tînărul doctor Ion Apostol) nu 
se dau bătuți și lucrează cu Pop, 
Atimoftoaie, Naște (portari), Romilă 
I, Hanceriuc, Munteanu, Anton, 
Ciobanu, lanul, Samoilă (fundași), 
Romilă II, Toacă (mi jlocași), Llipu- 
lescu, Marica, Spirea, Ailoaie (ata- 
canți). Să nu se creadă că 
rii rămași acasă au fost 
„I-ant lăsat în mîini bune; 
trenează cU tineretul lui

precizeze, din capul 
I. Marica, pe care 
cînd tocmai se în
de ceea ce făc bă-

sul mai multor partide acasă, pen
tru că adversarii se numesc „U“ 
Craiova, Steaua, F. C. Constanța, 
U.T.A. Speranțe există, în tur ie
șenii veniseră după o foarte scurtă 
pauză, puțini sperau ca ei să re
ziste. Și cum la ora actuală Po
litehnica stă deja „bine spre foar
te bine" (calificativul antrenorilor) 
la capitolul fizic, chiar dacă apre
cierea aceasta nu se poate referi 
la întreg efectivul de 20 de jucă
tori, optimismul studenților moldo
veni are o bună bază de plecare...

Geo RAEȚCHI

Brașov

Seria meciurilor amicale, de ve
rificare, continuă. Unele diviziona
re A au șl susținut primele con
fruntări între ele.

Astăzi, de la ora 15,15, pe sta
dionul Municipal din Brașov are 
loc o nouă și atractivă partidă, în 
care se întîlnesc Steagul roșu și 
Dinamo București. In timp ce 
bucureștenii se află la a doua lor 
verificare, pentru elevii antrenoru
lui Proca jocul de azi 
prima apariție publică în 
zon.

constituie 
acest sc-

■gătirilor ac- 
în vară, la 
Iași nu a

. Costaș sus- 
1 la „Con- 
lucze sînt 

stat, pri- 
celălalt la 

iar Simionaș a fost

— a ținut să 
locului, prof, 
l-am surprins 
teresa Ia Iași 
ieții aceștia.

Diversitate între exerciții, min
gea a fost „dată" Cu porția, nu se 
lucrează rigid. Am urmărit un cros, 
un cros de 4000 m, în care s-a aler
gat cu mai multă plăcere ca ori- 
cînd. Era vorba de... un cros cu 
premii. Primul a ieșit Romilă II, 
cîștlgătorul „ciocolatei de aur", a- 
celăși Romilă II care duminică, la 
primul „amical" al sezonului, a do
vedit o poftă de joc deosebită. 
Pentru a nu greși, adăugăm că la 
fel de bine s-au mișcat Hanceriuc, 
Toacă, Marica, LupUlescu, Ailoaie, 
Robiilă 1, adică majoritatea echi
pei. Lui Spirea, jucătorul de la 
care se așteaptă multe, nu i-a con
venit terenul, lanul a rămas în 
cameră, cu o entorsă „contractată" 
la antrenamentul din ziua pre
cedentă.

...Toată lumea este de acord că 
Politehnica poate „aduna” o zestre 
mai bună în retur, programul îi 
este favorabil, dar numai în sen

Pentru colegiu! „___ , ... ....
gălâțeiii a devenit o obișnuință ea, pe
riodic, să facă bilanțul activității și să 
jaloneze acțiunile ce și le propun pen
tru viitoarea perioadă competițională. 
Cdleglul gâlâțean. condus cu pricepere 
și pasiune de activistul voluntar ^ran- 
cisc Balniuș, este, datorită rezultatelor 
obținute, unul dintre cele mai apreciate 
din țară. Din cei 137 de arbitri, 13 fac 
parte din lotul republican. în ședința 
de analiză, ținută recent, au fost criti
cate unele aspecte legate de inactivitatea 
unor arbitri,

Pc linia realizărilor bune, se înscriu: 
preocuparea permanentă pentru îmbo
gățirea cunoștințelor prin lecțiile ținute 
cu regularitate de cei mai buni arbitri; 
cursurile pentru formarea, de noi „ca
valeri ai fluierului", selecționați din rin- 
dul foștilor fotbaliști; faptul că anul tre
cut arbitrii gălățeni au condus peste 200 
de meciuri din campionatele naționale.

T. SIRIOPbL-coresp. județean

în cursul dimineții de azi, fotbaliș
tii de la Rapid, care s-au pregătit 
timp de două săptămini la Predeal, 
se înapoiază în Capitală. După-amia- 
ză, de la ora 14,45, ei vor susține un 
joc de verificare, avînd ca parteneră 
formația de tineret-rezerve a clubu
lui giuleștean.

în continuarea pregătirilor, Rapid 
va întîlni duminică, de la ora 11, 
divizionara B Progresul București.

PROGRESUL
PETROLISTUL

BUCUREȘTI -
DĂRMĂNEȘTI

11-6 (7-4)1
în amicalul dispu-Scor neobișnuit, 

tat Ia Dărmănești, între echipa locală, 
Petrolistul, și Progresul București. 
Echipa antrenată de Viorel Mateianu 
a jucat practic fără portar, Plopeanu 
fiind nevoit să apere accidentat la o 
mină. Cei mai buni jucători de pe. 
teren au fost bucureștenii Dinu și 
Manoie, ultimul autor a cinci goluri.

PERONESCU SPERA
tț,

SĂ REVINA IN DIVIZIA A!

ACTIVITATEA DE MASĂ Șl DE PERFORMANTĂ
(Urmare din pag. 1)

Marin Peronescu nu mai trebuie 
prezentat. Fosta extsemâ dreaptă a 
Jiului Petroșani este în prezent, la 
cei 37 de ani ai săi, căpitanul de 
echipă al metalurgiștilor din Drobcta 
Tr. Severin- După zece ani de acti
vitate neîntreruptă în Divizia A, la 
echipa din Valea Jiului, Marin Pero
nescu reprezintă acum, cu viteza și 
tehnica sa nealterată de vîrstă, ata
cantul nr. 1 al formației severinene 
din divizia secundă. în aceste zile 
de pregătire, am avut un „schimb de 
pase" cu Marin Peronescu.

— Care au fost satisfacțiile 
tive în anul 1973 ?

— In ret&rul campionatului 
am reușit să ne salvăm de la
gradare și am invins pe actuala divi
zionară A, Politehnica Timișoara. 
Dar, marea satisfacție o reprezintă 
turul acestui campionat cînd Metalul 
Drobeta Tr. Severin, a avut o com
portare superioară, chiar dacă nu a 
numărat jucători de marcă.

— Care ar fi explicația ?
— Seriozitatea, modestia, ambiția 

tuturor, de la jucător la antrenor și 
conducătorii echipei, 
mație fără vedete, 
mare ambiție.

— Acum, înaintea 
rului, cum vedeți clasamentul 

de 30 iunie in seria a Il-a 
secunde ?
echipele aflate la trei-pa- 
de lider au șansa promo-

spor-

cum, eind nu se cunoaște componența 
loturilor cu achizițiile sau „divorțu
rile" lor. în subsolul clasamentului 
situația pare și mai încurcată, pînă 
și Minerul Motru are partea ei de 
șansă..-

— Ce-și dorește Peronescu în acest 
nou an ?

— Cea mal mare satisfacție ar fi 
promovarea în prima divizie. Ar îi 
un salt mai mult 
la cei 37 de ani ai 
ne-a indicat măcar 
favoriți ai seriei.

nu-șl închipuie nimeni că a fost e 
acțiune încropită de dragul adău
gării încă unei manifestări în ra
portul la planul de măsuri al or
ganelor sportive locale. Crosul la 
care ne referim — început cu etape 
pe întreprinderi, școli, asociații 
sportive sătești — s-a încheiat cu 
o alergare în fapt de seară, pe ră
coare, la startul său fiind prezenți 
peste 2 000 de participanți. „Nici 
nu a început bine anul — ne spu
nea profesorul Gabor Fekete, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Covasna 
— și am și fost întrebați dacă sîn
tem de acord ca și în 1974 să 
aibă loc ediția a Il-a a „Crosului 
în nocturnă”. Firește — a conti
nuat interlocutorul — ne-am dat 
acordul, lăsînd organelor locale 
inițiativa fixării detaliilor. Oricum, 
manifestarea tinde să devină tra
dițională, ceea ce nu poate decît 
să ne bucure".

PROFESORII: 
Șl TN

Județ care nu 
un caz inclus printre cele cu ex
cedent de profesori de educație fi
zică avînd calificare superioară, 
dar nici printre județele cele mai 
„sărace" din acest punct de ve
dere, din Covasna s-a născut o ini
țiativă încă puțin cunoscută, nu de 
mult pornită la drum, dar ale că
rei roade au și început să apară. 
Profesorii de educație fizică (nu 
toți, dar foarte mulți dintre ei) 
s-au obligat ca, pe lingă activita
tea Ia catedre care, să recunoaș

LA CATEDRA 
UZINĂ
poate fi în nici

tem, le solicită destulă muncă, să 
SPRIJINE ASOCIAȚIILE SPORTI
VE DIN ÎNTREPRINDERI ȘI IN
STITUȚII.

La fabrica de confecții din Tg. 
Secuiesc — unde îșl desfășoară ac
tivitatea productivă un număr mare 
de femei și unde se resimțea ne
voia angrenării acestora într-un 
proces continuu de exerciții fizice 
— profesorul Lengyel Tohotom și-a 
asumat această sarcină. Și trebuie 
să recunoaștem că a reușit. Acum, 
aici, la fabrica de confecții, cam
pionatul asociației care, nu mai de
parte decît în anul 1972 era o 
simplă prevedere a unui plan de 
măsuri, a devenit o realitate. O 
realitate acceptată cu plăcere și 
la care iau parte multe salariate, 
fie în întrecerile de handbal, fie 
în cele de volei sau, acum pe timp 
de iarnă, la concursuri de schi și 
tenis de masă în cadrul „Cupei ti
neretului". Exemplul profesorului 
amintit a fost urmat și de alții: 
Iordan Popică, Endre Konya, Wil
helm Szabo, Constantin Rotopan 
alții.

o SALĂ DE SPORT Șl
PERFORMANȚA..,
ne referim la o sală

Și

deCînd
sport, o facem de obicei gîndin- 
du-ne la ce activități de perfor
manță ar putea găzdui ea.
ne trece prin cap că aceasta ar 
putea fi măcar proiectată, fără ca 
în localitatea unde ea există să 
activeze echipe sau sportivi de ma
re performanță. Folosind resursele 
umane de care dispun aceste locuri, 
potențialul biologic al locuitorilor

Nici nu

te trăiesc în condiții naturale din
tre cele mai corespunzătoare 
(munți, dealuri, .multe surse de 
apă), au fost incluse în aria per
formanței sporturi care pot obține 
bune rezultate într-un timp rela
tiv scurt. Una dintre aceste disci
pline este sportul luptelor. După 
ce s-au organizat întreceri de masă 
în special la asociația Fierarul a 
Școlii profesionale de mecanici a- 
gricoli din Sf. Gheorghe, la cele
lalte școli profesionale și la Liceul 
de construcții, iar în satele și co
munele Ozun, Ilieni, Bixad, Bățanii 
Mari, Brețcu au luat ființă centre 
de trîntă, au fost puse bazele 
unei echipe reprezentative de lup
te a județului. Rezultatele muncii 
antrenorului Wilhelm Roman — 
senior au apărut mai repede decît 
se aștepta : echipa activează în di
vizia națională A de lupte libere, 
are în componența sa doi campioni 
naționali (în 1972), doi în 1973, ab
solut toți sportivii fiind recrutați 
din secțiile amintite.

Referindu-ne în general la spor
tul de performanță, trebuie să fim 
de acord cu orientarea C.J.E.F.S. 
Covasna de a-și fi îndreptat aten
ția numai asupra acelor ramuri 
pentru care existau create toate 
condițiile de afirmare. Luptelor 
le-ar urma handbalul școlar de 
performanță, fotbalul cu 4 
pe în divizia C, baschetul cu 
chipă feminină — Știința 
Gheorghe — în divizia B, atle
tismul și, mai nou, tenisul de cîmp. 
A fost, așadar, firească dorința fo
rurilor sportive locale de a se în
ființa Ia Sf. Gheorghe un club 
sportiv. Clubul Oltul — care se 
află încă la începutul activității 
sale — include toate ramurile a- 
mintite și are la dispoziție, nu de 
multă vreme, o sală de sport nouă, 
modernă, corespunzător dotată.

Sînt, toate acestea, argumente 
care ne îndreptățesc să afirmăm 
că în județul Covasna activitatea 
sportivă — atît cea de masă, cît 
și cea de performanță — a pornit 
pe druml afirmării.

trecut 
retro-

Sîntem o for- 
dar cu o foarte

începerii retu- 
din

seara zilei 
a diviziei

— Toate 
tru puncte 
rării. E greu de dat pronosticuri, a-

OBIECTIVUL
CEAHLĂULUI P. NEAMȚ

eebi- 
o e-

Sf.

Timp de peste o sâptărnînă, ju
cătorii de la Ceahlăul din Piatra 
Neamț s-au antrenat în localitate, 
după care s-au deplasat, pentru 18 
zile, la Tușnad. Toți jucătorii an
trenorului Al. Constantinescu sînt 
apți din punct de vedere fizic. 
După revenirea din Stațiunea de 
pe malul lacului Ciucaș, formația 
va juca 12 partide de verificare cu 
divizionare A, B și C, printre care 
Relonul Săvinești, Victoria și Da
nubiana Roman, C.S.M. Suceava, 
S.C. Bacău și Politehnica Iași.

Conducerea tehnică a Ceahlăului 
speră să alcătuiască pentru a doua 
jumătate a campionatului un lot 
mai omogen, cu care să îndepli
nească obiectivul propus, ocuparea 
unui loc în primele 5—6 ale clasa
mentului seriei I a Diviziei B. 
Ceahlăul beneficiază de un pro
gram avantajos, avînd de jucat 
acasă 9 meciuri! Lotul echipei a 
fost completat, prin promovarea a 
trei juniori : I. Nemțeanu (înain
taș), M. Girovanu (mijlocaș) și V, 
Munteanu (portar).

decît spectaculos, 
mei... Nimeni nu 
printre ultimii 

____  __ ____  Dar, de cite ori 
„outsiderii" nu au dat peste cap atitea 
pronosticuri 1! Avem un retur favo
rabil cu mai multe meciuri acasă și 
sîntem la numai trei puncte de Hai- 

Gojgarn și Donose.
Ionel TATARU

du,

o
II. P. A. Sibiu

echipă foarte tînără
Formația dc Divizia C, U.P.A. Sibiu, 

care activează în seria a Xll-a, se 
pregătește intens pmtru reluarea 
campionatului. Antrenorii I. Kucerak 
și N. Laufceag au introdus !n lot 7 
jucători tineri, de perspectiva. Vîrsta 
medie a lotului este de 20 de ani !

Gh. TOPlRCEANU — coresp.

K '■ . îȘ*.

LIDERUL SERIEI I AL DIVIZIEI B SE ANTRENEAZĂ CU SÎRGUINȚĂ
Sub conducerea antrenorilor ștefan“:.Ț _____ . ’ ' I Vasile șl Alexandru Badea, Gloria
Buzău, liderul seriei l a Diviziei B, se antrenează cu sîrguință in stațiu
nea Monteoru' din județul Buzău. în clișeu fotoreporterul buzoian, C. Stoi- 
cescu, a surprins 0 secvență de la Un antrenament, cu caracter fizic, des

fășurat recent.

NUMAI ANTRENAMENTE IN LOCALITATE
Antrenorul Ion Merlan a prefe

rat ca antrenamentele echipei Ș.N, 
Oltenița, care prin eliminarea cam
pioanei țării, Dinamo București, 
în sezonul trecut, s-a remarcat în 
„Cupa României", să se desfășoare 
num'ai în localitate. Echipa se va 
deplasa doar pentru a susține par
tide amicale.

La pregătirile care se țin zilnici 
pe stadionul orașului participă ur
mătorii jucători: Grădișteanu, Flo-'j 
rea. Lungu, Baltag, Diina, Rateu.’ 
Păunescu, Nițu, Buburuz, Chemai, 
Meluță. Enculescu, Răducanu, Ful
ger. Viciu. Fildiroiu, Mușat, Țone 
și Marcu.

M. VOICU — coresp.

DINAMO SLATINA SFIDEAZĂ CLASAMENTUL!
Dacă privim clasamentul seriei 

a Il-a a Diviziei B, Dinamo Sla
tina pare sortită, cel puțin în 
acest campionat, unui anonimat 
inevitabil. Intr-adevăr, echipa e 
undeva pe la mijloc, la șase punc
te de liderul Chimia Rm. Vîlcea, 
la 5 de Șoimii Sibiu și la 3 de 
Flacăra Morenl, ca să nu mai 
vorbim despre Drobeta Tr. Seve
rin, Tractorul sau Metalul. Cu 
toate acestea, orașul de pe Olt 
trăiește agitația caracteristică unei 
echipe care... merge lâ titlu ! Si
gur că gîndurile numeroșilor su
porteri ai fotbaliștilor Slătineni 
depășesc oarecum cadrul obiecti
vului, dar eshipa antrenorului Ște
fan (fostul fundaș al lui Dinamo 
București) pare convinsă de posi
bilitățile ei reale. Principalul ar
gument este acela că echipa a 
suferit o transformare radicală 
între startul și finalul turului. 
Intr-adevăr, în timp ce în prime
le nouă etape Dinamo Slatina a 
avut o comportare submediocra, 
în ultimele opt ea a reușit să acu
muleze 14 puncte din 13 posibile.

Cine este Dinamo Slatina ? Să 
vă prezentăm formația probabilă 
pentru retur sau, mai bine zis, 
lotul 
(Vișan)

(Martînescu) — Stanciu, 
(Andrei) — Preduț (Bucu- 
Iancu (Șoarece), Matei 
și Roșit.

Gungiu 
Zamfir 
rescu), 
(Pană)

Un prim element care pledează 
pentru potențialul echipei este 
acela că fostul portar divizionar 
A, Vișan, figurează doar ca rezer
vă, după ce antrenorul Ștefan a 
decis îndepărtarea din lot a fos
tului titular Ocea, pentru abateri 
repetate. Un al doilea argument 
ar fi acela că fostul divizionar A, 
Pană (de la Sportul studențesc și 
Universitatea Craiova) figurează, 
în această listă, doar în paranteze.

în cursul turului, jucătorii care 
s-au remarcat în mod 
fost mijlocașul (sau 
Zamfir — provenit de 
București — în care

special au 
înaintașul) 
la Vîscoza 

_ _ antrenorul
Ștefan își pune mari speranțe. In 
afară de Zamfir s-au remarcat 
fundașii centrali Onofrei și Ghiță. 
Favoritul publicului slătinean este, 
în schimb, foarte talentatul înain
taș Șoarece, descoperit recent în 
satul Osica.

Principala trăsătură a echipei 
de pe Olt este tinerețea. Intr-ade
văr, media ei de vîrstă este de 22 
de ani și jumătate. (In a doua 
parte a turului, internaționalul 
Hălmăgeanu a jucat la Dinamo

cu paranteze: Eftimescu,
— Bold, Ghiță, Onofrei,

STARTURI ANIMATE IN „CUPA TINERETULUIH

CONCURSURI(Urmare din pag. 1)

LOTO - PRONOSPORT
CÎȘT1GATORII EXCURSIILOR 
ATRIBUITE LA TRAGEREA 

EXTRAORDINARA PRONOEX- 
PRES DIN 6 IANUARIE 1974

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
SI RESTAURANTE-BUCUREȘTI

■» ’

anunță că in curînd se va redeschide

parcul HERĂSTRĂU restaurantul 

PESCĂRUȘ 
complet renovat, cu încălzire 
centrală, pentru sezonul ^ece

(7622)

in

TINERI DE LA „VULCAN" Șl 
„INOX" TN ÎNTRECERI

Săptămîna trecută, anunțam pro
iectele turistice, de sîmbătă și du
minică, ale tinerilor de la Uzina 
„Vulcan". Astăzi sîntem în măsu
ră să vă informăm că excursia 
la Predeal a avut loc. La ea au 
participat 120 de tineri, dintre care 
108 (62 de băieți șl 46 de fete) au 
luat startul la concursul de săniuțe 
organizat în cadrul „Cupei tinere
tului". Iată și primii clasați ăi 
acestor întreceri : Maria Pietrarii, 
Teodora Cîmpeanu și Ioana Coșo- 
veMiu, iar lă băieți Costache Dur- 
liu. Ion Grosaru și Votcu Constan
tin.

Tot duminică, la Predeal au fost 
în excursie și 26 de tineri de la în
treprinderea INOX. Aceștia însă au 
adus cu ei,' din București, nu sănii 
ci schiuri. Cei mai buni : Ion Pe
trescu — muncitor, Virgil Dumi
trescu — inginer și Teofil Popes
cu — tehnician, secretar al comite
tului U.T.C. pe întreprindere.

DRUMEȚIE Șl
Consecventă cu ideea de a orga

niza duminici de agrement, catedra 
de educație fizică a Grupului șco
lar transporturi Cluj, a inițiat o 
interesantă drumeție spre pădurea 
Făget din apropierea orașului. 
Aici, peste 800 de elevi și-au ame
najat traseele necesare pentru dis
putarea concursului de săniuțe. Ei au 
fost însoțiți de; cei cinci profesori

PATINATORII DE
în cronica concursului de pati

naj viteză din cadrul „Cupei tine
retului" — organizat pe Cișmigiu, 
care a apărut în ziarul nostru de 
luni, arătam că de Ia startul între
cerilor, printre puținii absenți s-au 
numărat și reprezentanții sectoru
lui 4. Aceștia au preferat un loc 
de dispute ceva mai apropiat de 
casă, și anume gheata de pe tere
nurile „Voinicelului".

Aici și-au dat întîlnire 
500 de elevi și eleve din 
care și-au măsurat forțele 
drul a două categorii de 
7—10 ani și 11—14 ani.

peste 
sector, 
în ca- 
vîrstă :

Au fo«t

de specialitate, de ing. Dumitru Po
pa, secretarul organizației de par
tid și de Victor Oiariu, președin
tele comitetului sindical. De men
ționat faptul că cei 800 de partici
pant! reprezintă doar o parte din
tre elevij Grupului școlar amintit, 
restul trebuind să repete, zilele a- 
cestea, reușita acțiune a colegilor 
lor. (NȘ. D.)

PE „VOINICELUL"
curse interesante, palpitante chiar, 
aplaudate fără rezervă de numero
șii părinți veniți să-și încurajeze 
copiii. Au cîștigat la fete Silvia 
Baciu (Șc. gen. 86) și Tereza Neac- 
șu (Șc. gen. 87). iar Ia băieți Loren 
Trocan (Șc. gen. 86) și Constantin 
Cocoș (Șc. gen. 199).

Concomitent cu alergările de pa
tinai, în sălile „Voinicelului" au 
avut loc jocuri de tenis de masă 
și șah, contînd de asemenea pentru 
„Cupa tinerelului". învingători au 
fost Tiberiu Diăconesct! (Șc. gen. 
75), la șah, și Mihai Teodosie (Șc. 
gen. 75) — la tenis de masă.

CATEGORIA H. 13 excursii a 
cîte 2 locuri în Cehoslovacia plus 
diferența în numerar pînă la 5.000 
lei.

1. Stoica Elisabeta din Oradea, 
jud. Bihor, 2. Hărăstăsan Gizella 
din Brașov, jud. Brașov, 3. Rațiu 
Brutus din Cluj, 4. Stănilă Marin 
din Constanța, 5. Dinuț Marin din 
Ocna Sibiului, jud. Sibiu, 6. Leanca 

. Ștefan din comuna Bucșani, Satul 
Uești, jud. Teleorman, 7. Iovița An
na din Timișoara, jud. Timiș 8. 
Nicolae Marin, 9. Stancea Ion, 10. 
Secoșeanu Paraschiva, 11. Toveșe 
Radu, 13. Bellu Victor, toți din 
București și 13. Băciucu Gheorghe 
din Timișoara jud. Timiș.

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi 
dioul de 
de la ora
PREMIILE 

SPORT
Categoria I: (12 rezultate) 
a 31.955 tei
Categoria a n-a; (11 rezultate) =• 67.45 
variante a 2.239 lei
Categoria a Ill-a (10 rezultate) =» 603,90 
variante a 375 lei

televizată direct 
Televiziune cu 
19,10.

CONCURSULUI 
DIN 20 IANUARIE

din Stu- 
începere

PRONO- 
1974 :

4,40 variante

care 
tocmai

Slatina. In retur, prezența sa estet 
incertă).

jucătorii sl&tineni, care se an
trenează intens la Govora, în a- 
propierea principalului rival 
Chimia Rm. Vîlcea, spun, jumă
tate în glumă, jumătate în serios : 
„Chimia este un adversar 
poate fi ajuns din urmă,
pentru că e convins de invinci
bilitatea sa. Șoimii, pe de altă 
parte, au un antrenor nou, cu 
planuri mult prea moderne". An
trenorul Ștefan, vestit prin mo
derația sa, pare cuprins și el de 
optimismul numeroșilor suporteri : 
„Visul de a cîștiga titlul nu mi 
se pare utopic. în fond, Dinamo 
Slatina este în situația lui Dinamo 
București. Iar eu, ca vechi dina- 
movist, am datoria să declanșez 
o puternică ofensivă de primă-1 
vară". (I. Ch.)

/ _ __ _____________ /

AZI A APĂRUT NUMĂRUL 400
AL REVfSTEI

F 0Q0Q0
DIN CUPRINSUL

CĂREIA VĂ RECOMANDĂM
• Reportaje 

rile echipelor 
S. C. Bacău și 
reș.
• Analiza comportării echi

pelor Sportul studențesc. Poli
tehnica lași. Rapid și Petrolul, 
in turul campionatului.
• O pagină consacrată nou

lui lot reprezentativ (reportaj, 
interviu cu Valentin Stănescu, 
cinci tineri despre convocarea 
lor printre „tricolori").
• La „Interviul săptâmînîi", 

fostul internațional CotOrmani
• Programul complet al re

turului Diviziei A.
• Comentarii și reportaje 

după fixarea grupelor prelimi
nare ale Campionatului euro
pean.

• Un interviu cu Alf Ramsey.
• „Așii arenelor" — o tre

cere în revistă a celor mai glo
rioase nume ale fotbalului mon
dial de-a lungul anilor.

•
log 
net
național, precum 
pagină de „Magarin extern".

de la pregăti- 
C.S.M. Reșița, 
A.S.A. Tg. Mu-

Rubricile permanente : Dia- 
cli cititorii. Sublinieri, Car- 
extern, Din fotbalul inter- 

și obișnuita



CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS DE MASĂ

BORIS SPASSKI • Țiriac invins la mare lupta de Roche ® Printre cei eliminați in primul tur;

DOUA PUNCTE AVANS Barthes ® Primele rezultate din turneu!

feminin de la Mission Viejo

La rindul său, John

de la La-
ALTE TURNEE

YUJIRO IM ANO (Japonia) STANISLAV GOMOZKOV (U.R.S.S.)
(Urmare din pag. I)

Pilici, Gorman, Graebner, Parun,

A

In turneul candidaților

In meciul dintre Boris Spasski 
(U.R.S.S.) și Robert Byrne (S.U.A.), care 
se dispută la San Juan (Porto Rico), 
scorul a devenit 3—1 în. favoarea mare
lui maestru sovietic. In partida a patra, 
avînd piesele albe, fostul campion mon
dial a luat inițiativa încă din deschi
dere șl a cîștigat la mutarea a 29-a.

La Augusta (Florida) a continuat par
tida a treia dintre Viktor Korcinoi 
(U.R.S.S.) și Costa Mecking (Brazilia), 
întreruptă cu un ușor avantaj pentru 
primul. La realuare, tînărul șahist brazi
lian a efectuat cele mat bune mutări, 
oficialii consemnînd remiza, după 54 de 
mutări. Scorul se menține egal: 2—2.

La Moscova, în meciul dintre marii 
maeștri sovietici Anatoli Karpov și Lev 
Polugaevski, a fost înregistrată a treia 
remiză consecutivă 1'/,—l'A.

NEW
Primul 
de tenis al anului a început, la 
Philadelphia, fără participarea prin
cipalilor favoriți :
Năstase și australianul 
combe. Accidentat în partida cu 
Cliff Richey, susținută săptămîna 
trecută în semifinalele _
keway.. campionul român suferă de 
o întindere musculară și, la reco
mandarea medicilor, a anunțat pe 
organizatori că nu poate lua parte

YORK, 22 (Agerpres). — 
mare turneu internațional

românul Ilie 
John New,

i A TREIA VICTORIE 
A NIPONILOR

Proba de dublu bărbați, a treia 
finală a serii, s-a încheiat tot cu 
victoria sportivilor japonezi. Cuplul 
Shigeo Ito — Yujiro Imano (Japo
nia) a reușit să întreacă — la ca
pătul unui meci frumos, de mare 
spectacol, îndelung aplaudat de 
spectatori — pe redutabilii Li De- 
ian — Liao Fu-min (R. P. Chineză). 
Am asistat la serii lungi de atacuri, 
■la contre spectaculoase.

SHIGEO ITO. YUJIRO IMANO 
(JAPONIA) — LI DE-IAN, LIAO 
FU-MIN (R. P. Chineză) 3—0 (11, 
14, 19).

mixt a revenit perechii campioane 
a Europei — Zoia Rudnova, Sta
nislav Gomozkov (U.R.S.S.). Parti
dă dramatică, de mare luptă, vic
torie in extremis — iată principa
lele caracteristici ale acestei finale.

ZOIA RUDNOVA, STANISLAV 
GOMOZKOV (U.R.S.S.) — ELMIRA 
ANTONIAN, SARKIS SARKOJAN 
(U.R.S.S.) 3—2 (—21, 15, — 13, 19, 
17).
MARIA ALEXANDRU SI MIHO 

HAMADA AU
O SPLENDIDĂ

CUCERIT 
VICTORIE

campionatelor

LA DUBLU MIXT AU ÎNVINS 
CAMPIONII CONTINENTALI 
ZOIA RUDNOVA SI STANISLAV 

GOMOZKOV
>■
‘ Disputată între două cupluri 
Jucători sovietici, finala la

de 
dublu

I
ANTECAMERA PODIUMULUI

DE PREMIERE

■

Atunci cînd se dă startul într-o 
probă, suprafața de joc devine 
un mozaic. Un mozaic multicolor, 
un mozaic al stilurilor de joc, un 
mozaic uman în continuă mișcare, 
care-ți fură privirea, uluindu-te cu 
diversitate, dezorientându-te prin 
multitudinea atracțiilor. La o masă 
— un electrizant joc de co-ntre 
între doi jucători eminamente ofen
sivi, care spun totul dintr-o sufla
re, la alta — „urzeala" plasei de
fensive care încearcă să prindă 
o adversară explozivă dar mai pu
țin experimentată. într-un colț 
al sălii un concurent își iscă ser
viciul de-a dreptul de sub 
precedat de un adevărat 
O partidă, multiplicată șl : 
diversă. Se epuizează un 
apoi din nou toate cele 
mese se animă ! Fără pauză. Da, 
„sita” cerne impecabil.

Treptat, treptat, totul se concen
trează la mesele 4 și 5 în fața 
tribunei. în momentul în care fa
zele finale încep să apară pe ta
bloul de concurs aceste mese devin 
antecamera podiumului de pre
miere. Cu cît treci mai des pe 
aici, cu atât' te apropii mai mult 

de vîrful piramidei. Pentru specta
tor această operație de triere este 
benefică, întrucît își poate localiza 
atenția. Mulțumit pe deplin tot 
nu este, trebuind totuși să se îm
partă între două mese. El oftează 
ușurat doar la finalele propriu-zlse, 
care sînt unicate, dar care, vai, 
se termină atît de repede...

Dacă ai curiozitatea să parcurgi 
buletinul rezultatelor tehnice, pen
tru a vedea exact cîți concurenti 
au trecut, ' 
antecamera- podiumului, 
obține o imagine 
qare au dominat, 
cursul. " 
harnică 
cu bob, 
dare și 
hashi, 
Kuei-H, 
Imano, 
Fu-min, 
băieți, ___
prezențe în fazele finale ale _____
competiții desfășurată în sala Vie- 
toria.

Ultima finală a 
internaționale de tenis de masă a 
produs o bucurie de nedescris spec
tatorilor ploieșteni. La dublu fe
mei, campioanele lumii — Maria 
Alexandru (România) și Mito Ha
mada (Japonia) — au cucerit o 
splendidă victorie în fața valoro
sului cuplu sovietic Zoia Rudnova, 
Elmira Antonian. Meciul a fost de
osebit de spectaculos, presărat cu 
faze de mare dinamism. După un 
început timid, care a permis adver
sarelor să puncteze decisiv și să 
cîștige primul set, Maria Alexandru 
și Miho Hamada s-au regăsit, ac
țiunile lor au început să capete 
consistență, să se sincronizeze din 
ce în ce mai bine. Grație acestor 
atuuri, campioanele mondiale au 
pus stăpînire pe joc și l-au domi
nat din ce în ce mai autoritar. In 
final, ele și-au dovedit valoarea 
ridicată încheind ultimul set la 6.

MARIA ALEXANDRU (ROMA
NIA), MIHO HAMADA (JAPONIA) 
— ZOIA RUDNOVA, ELMIRA AN
TONIAN (U.R.S.S.) 3—1 (—16, 12, 
11, 6).

lexandru 
două seturi la japoneza 
kahashi 
în setul 
tivizării) 
au fost
imparabile. Foarte tenace însă, Ta
kahashi a acționat în continuare cu 
o mai mare vigoare reușind să e- 
galeze : 2—2. Cu toată această răs
turnare de scor, românca nu și-a 
pierdut nici una din calitățile ei. 
Dimpotrivă, concentrîndu-se mai 
bine, alegîndu-și mai judicios mo
mentele de atac, campioana lumii 
s-a impus detașat în ultimul set : 
21—13.

Aminteam la început de unele re
zultate mai puțin scontate. Desigur, 
făcînd această afirmație ne gîndim 
la caicului hîrtiei. Rudnova, Go
mozkov și Ito porneau cu prima 
șansă în fața lui Liu-Si-siu, Dvo
racek și Strokatov. La masa de 
joc însă, acești ultimi trei sportivi 
au acționat de o manieră care le-a 
adus o dominare evidentă în fața 
redutabililor lor parteneri. Astfel, 
Liu Si-siu (R. P. Chineză), folo
sind priza, toc, s-a dovedit mult 
mai rapidă și incisivă decît cam
pioana continentală Zoia Rudnova. 
La fel, Dvoracek (Cehoslovacia) și 
Strokatov (U.R.S.S.) au deținut o 
superioritate clară (prin anticipa
rea loviturilor adversarilor, vehe
mența și precizia atacurilor) împo
triva lui Gomozkov și Ito. Forma 
de moment și puterea voinței au 
fost decisive.

și-a adjudecat primele
Shoko Ta- 
de 12—11 
regula ac
ei de atac

(de la scorul
întîi s-a aplicat
cînd loviturile
în majoritatea cazurilor

PE GHEATĂ Șl PE ZĂPADĂ
Au luat sfîrșit întrecerile concursului 

Internațional de schi-tond de la Reit im 
Winkl (Bavaria), la startul căruia au fost 
prezențl cunoscuția campioni din mai 
multe țări europene. Proba feminină de 
10 km a revenit sportivei norvegiene 
Aslaug Dahl, urmată de Mlchaela End- 
ler (R.F.G.) și Meeri Odelld (Suedia). 
Ciștigătoarea cursei de 5 km, schioara 
sovietică Skana Jelistratova. s-a clasat 
pe locul 7. Proba masculină de ștafetă 
3X10 km a fost cîștigatâ de formația 
Norvegiei (Martinsen, Nerland șl Formo) 
cu timpul de lh 40:43,51. Cel mai bun 
rezultat individual l-a obținut Formo 
(31:08,59). Pe locurile următoare ; Suedia 
— lh 41:40,67; Finlanda — lh 41:45,40; 
Cehoslovacia — lh 42:13,92, R.F.G. — 
lh 42:57,94; U.R.S.S. — lh 43:49,39 p.

Cupa mondială la schi a programat pe 
pîrtia de la Adelboden (Elveția) o nouă 
probă masculină de slalom uriaș. Deți
nătorul trofeului, celebrul schior italian 
Gustavo Thoeni a obținut victoria cu 
timpul total de 2:22,6. Clasat pe locul 2, 
compatriotul său Piero Gros a preluat 
conducerea în clasamentul individual al 
competiției. Locul 3 a fost ocupat de 
austriacul Hans Hinterseer. Iată clasa
mentele Cupei mondiale la zi: individual 
masculin: 1. Piero Gros (Italia) — 120 
puncte; 2. Boland Collombin (Elveția)

— 115 p; 3. Franz Klammer (Austria! —
114 p; 4. David Zwilling (Austria) — 95 p; 
“ •- '■ bJ p; 6.

- 87 p; pe 
2. Italia — 
Elveția —

5. Erwin Stricker (Italia) — 
Hans Hinterseer (Austria) - 
echipe; 1. Austria — 914 p; 
5C3 p; 3. R.F.G. — 338 p; 4. 
291 puncte.

la întreceri.
Newcombe și-a anunțat indisponi
bilitatea, fiind accidentat la călcîi.

Mai absentează alți șase jucători, 
printre care spaniolii M. Orantes și 
J. Gisbert, cehoslovacul J. Hrebec, 
portoricanul Ch. Pasarell.

în cele mai interesante partide 
ale primului tur, Arthur Ashe l-a 
invins în trei seturi :
6—2 pe 
Georges 
6—4 pe 
pe Torn _ ...
într-o altă partidă, dîrz disputată, 
australianul Tony Roche a dispus 
de românul Ion Țiriac cu 7—6, 6—2.

Alte rezultate: Laver — Vas- 
Quez 6—4, 3—5, 6—2 Fairlie — 
Zednik 3—6, 6—4, 6—2 ; Battrick 
— Barthes 6—1, 6—1 ; Panatta — 
Cramer 6—4, 6—3 ; Gerken — Zu- 
garelli 2—5, 6—1, 7—6 ; Stockton — 
Tanner 6—4, 2—6, 6—3 ; Cox — El

Shafei 6—4, 6—4 : Mottram — Jo-' 
vanovici 6—3. 6—0; Proisy —
Graebner 7—5, 6—4 ; Creaîy —
Stilwell 5—7, 6—4, 7—5 ; Richey 
— Dent 6—4, 5—7, 7—6 ; Franulo- 
vici — McManus 5—7, 6—2, 6—2 ; 
Taylor — Parun 6—4, 6—0 ; Bo- 
rowiak — Ruffels 6—4, 6—3.

H.

• masă, 
ritual, 

atât de 
tur și 

nouă

și de cite ori, 
vei 

fidelă a 
efectiv, 

Maria Alexandru 
„furnică'1, 
punct cu punct, cu răb- 
dărulre), Hamada, 
Rudnova, Antonian, 

Liu Si-su — la fete
Abe K.. Sarkojan,____

Li De-ian, Dvoracek — la 
au avut cele mal

prln 
putea 
celor 
con- 

(această 
ce adună bob

Taka- 
ien 

și 
Liao

multe 
marii

Paul SLĂVESCU

6—1, 6—7, 
J. Chanfreau, în timp ce 
Goven l-a întrecut cu 6—4, 
Nikola Pilici, iar Ross Case 
Gorman cu 6—4, 4—6, 6—4.

MISSION VIEJO. — Primele rezultate: 
Melville — Fe-mandez 6—4, 6—3: Zie- 
genfuss — Newberry 6—4. 4—6, 7—5; Co
las — Stove 7—6, 1—6, 7—5; Hunt — Har
ris 6—3, 6—7, 6—3:- Krantzcke — Louie 
6—4, 6—4; Teeguarden — Ebinghaus 7—6, 
6—2: Dupont — Hansen 7—6, 7—5; Downs
— Fleming 6—1, 6—1; Appel — Redondo
6—2 1—6, 6—4.

ROANOKE. — Pentru a treia oară con
secutiv. Jimmy Connors cîșt.igă finala, 
dispunînd de 6—4, 6—3 de Karl Metier. 
La dublu: S. Mayer. V. Gerulaitis — J. 
Simnson, I. Crookenden 7—6, 6—1.

WHANGAREI. — In finale: J. Lloyd — 
M. Farrel 6—2. 6—4; Evonne Goolagong
— Peggy Mitchel 6—4, 6—4.

■ir
Seara de luni a cuprins un pro

gram foarte dens, de 3—4 ore. S-a 
jucat continuu pe toate cele 9 mese 

numeros 
satis fac- 
în care 
o mare

„Sig-Mar“ iar publicul 
din sala Victoria a avut 
ția de a asista la întîlniri 
se confruntau sportivi cu 
varietate de stiluri, ceea ce a spo
rit, fără îndoială, atractivitatea par
tidelor. în plus, spectacolul a că
pătat o notă șl mai înaltă de dra
matism- datorită caracterului elimi
natoriu al meciurilor, unele dintre 
ele încheindu-se cu rezultate sur
priză.

Foarte apreciate au fost parti
dele K. Abe — Giurgiucă, Li-De-ian 
— Turai, Imano — Doboși, Stroka- 
tov — Ito, Dvoracek 
Ia băieți, Stephan — 
Si-siu — Rudnova, 
Takahashi. în aceste 
petitorii au demonstrat un regis
tru bogat de procedee tehnice, cu 
serii prelungite de atacuri și con
traatacuri, cu treceri rapide din a- 
părare în atac, cu riposte surprin
zătoare și mult gustate de entu
ziaștii spectatori ploieșteni.

Cei doi jucători români, Giurgiucă 
și Doboși, deși învinși, s-au situat 
aproape pe întregul parcurs al în
trecerilor la 
lor, reputații 
Abe și Imano. 
de atenție în 
ca reprezentanții noștri să„ cedeze 
pînă Ia sfîrșit Ia limită în meciuri 
pe care le puteau, altfel, cîștiga 
foarte bine.

Campioana României, Maria Ale
xandru a obținut calificarea în 
semifinale după un joc de mare 
tensiune și plin de neprevăzut. A-

— Gomozkov 
Antonian, Liu 
Alexandru — 
meciuri com-

nivelul adversarilor 
sportivi niponi K. 
Doar unele scăderi 
finaluri au făcut

ECONOMIE OE ENERGIE ELECTRICĂ Șl COMBUSTIBIL
Printre măsurile luate de R. F. 

Germania pentru reducerea consumu
lui de energie electrică și combusti
bil, se află șt aceea a interzicerii 
organizării meciurilor de fotbal în 
nocturnă. Federația Vest-germană a 
hotărît ca întâlnirile de campionat să 
se desfășoare numai după-amiază, la 
lumina de zi. Și numărul meciurilor 
internaționale sau a celor din cupele 
europene, programate în noctură, — 
va reduce in mod simțitor. După 
calcul sumar, noua măsură duce, 
tr-o singură lună, la economisirea 
torva milioane de kilovați/oră.

ceastă hotărîre a fost comunicată dc 
clubul automobilistic vest-gerraan 
A.D.A.C., organizatorul competiției.

PRIMELE MONEDE OLIMPICE

FIȘIER

LA SPLIT!

,2:

hochei pe

TENIS

francez

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE

Campionatele naționale

TOȚI SELECȚIONABILIL

Campionatul unional de ______
gheață a programat tradiționalul derby 
dintre echipele Ț.S.K.A. și Dinamo Mos
cova. Deși la actuala ediție a competi
ției cele două echipe nu mai au șanse la 
titlul de campioană, meciul lor a fost 
viu disputat și de un biln nivel tehnic. 
Victoria a revenit cu scorul de G—4 (2—2, 
4—1. 0—1) hocheiștilor de la Ț.S.K.A. 
Moscova. Intr-un alt joc, echipa Traktor 
Celiabinsk a cîștigat cu scorul de 5—2 
(1—0, 3—0, 1—2). partida susținută pe te
ren propriu cu formația Dinamo Riga.

Prima manșă a concursului de sărituri 
cu schiurlle „Marele premiu al națiuni
lor" s-a desfășurat pe trambulina de la 
Cortina d’Ampezzo șl a fost cîștigatâ de 
elvețianul Hans Schmid, cu un total de 
241,8 p (eu săritură de 84.5 m și, 8*1 m), 
urmat de Rudy Wanner (Austria) — 220,2 
p, Viktor Pîrjkov (U.R.S.S.) — 214,2 p. 
Următoarele probe ale competiției se 
vor desfășura la St. Moritz (23 ianuarie) 
și la Chamonix (27 ianuarie).

FIȘIER

se 
un 
în- 
cî-

LA MONTREAL

I
Turul Europei, una din cele mai 

Importante competiții automobilistice 
continentale nu se va disputa în acest 
an din cauza lipsei de carburanți. A-

INTERES ÎN JURUL

MONTREAL (Agerpres). — Com
pania hotelieră Holiday Inn a 
început, la Montreal, construcția u- 
nui hotel cu 38 de etaje, care va 
fi deschis înaintea 
rilor Olimpice de 
1976.

Din Montreal se 
menea, punerea în vînzare a 
melor monede comemorative, emise 
în vederea viitoarelor Jocuri O- 
limpice.

începerii Jocu- 
vară din

anunță, de

anul

ase-
pri-

1

MECIULUI

MONZON NAPOLES
Stârnește o mare curiozitate în 

lumea boxului, meciul dintre ar
gentinianul Carlos Monzon, cam
pion al lumii la categoria mijlo
cie, și mexicanul Jose Napoles, de
ținătorul centurii mondiale la ca
tegoria semimijlocie. întâlnirea se 
va disputa la Paris, la 9 februarie, 
și va fi organizată de cunoscutul 

^actor francez Alain Delon. Monzon 
este neînvins în ultimii șapte ani. 
El l-a deposedat de titlu pe ce
lebrul pugilist italian Nino Benve- 
nuti, de care a dispus de două ori 
înainte de limită.

SIMPLU FEMEI- sferturi: Alexandru, 
— Takahashi 3—2, Stephan — Olsson 3—1;

DUBLU BĂRBAȚI: sferturi: Gomoz
kov, Sarkojan — Karakasievici, Savnik 
3—0, Ito, Imano — Panait, Popovici 3—0, 
K. Abe, H. Abe — Persson, Vickstrbm 
3—1, Li De-ian, Liao Fu-min*— Douglas, 
Parker 3—2; semifinale: Ito, Imano — 
Gomozkov. Sarkojan 3—2 Li De-ian, 
Liao Fu-min — K. Abe. H. Abe 3—2.

DUBLU FEMEI, sferturi: Alexandru, 
Hamada — Zizkova, Smidova 3—0. Suei 
Gien-in. Ien Kuei-li — Vlaicov, Lupu 
3—0. Sien Siao-hun. Liu Si-siu — Molnar, 
Ivasko 3—2, Rudnova, Antonian — Hei
mann.. Olsson 3—0, semifinale: Alexan
dru. Hamada — Suei Gien-in, ien Kuei-li 
3—0, Rudnova, Antonian — Sien Siao- 
hun, Liu Si-siu 3—0:

Această tînără pereche de patinatori din R. D. Germană, Manuela Gross — 
Uwe Kagelmann, se va situa cu siguranță printre protagoniștii apropiatelor

C.E. de patinaj artistic de la Zagreb. în dreapta, antrenorul lor, 
Heinz Lindner (Dynamo Berlin).

CORESPONDENTA DIN IUGOSLAVIA

Primul pas pe care l-a făcut co
misia de selecție a federației de 
specialitate din Iugoslavia, după 
hotărîrea luată de F.I.F.A. ca jocul 
de baraj cu Spania să se dispute 
la 13 februarie la Frankfurt pe 
Main, a fost aceea ca la „turneul 
celor 4“ de la Split (25—27 ianua
rie) să poată evolua toți jucătorii 
convocați în lot, chiar dacă nu fac 
parte din echipele Hajduk Split, 
Partizan Belgrad, Steaua roșie sau 
Dinamo Zagreb — participante la 
turneu. în felul acesta, portarul 
Măriei și înaintașul Vlădici (Velej) 
vor juca la Partizan, Katalinski 
(Zeleznicear) la St. roșie, Musemici 
și Hagiabdici (Sarajevo) la Dinamo 
Zagreb, iar Santraci la Hajduk.

Astfel, cei 22 fie component! ai lo
tului anunțat Ia F.I.F.A. vor putea 
beneficia de cîteva jocuri, dat fiind 
că sezonul de primăvară în Iugo
slavia începe abia la 3 martie.

După turneu, lotul reprezentativ 
rămîne în continuare la Split, unde 
se va pregăti pînă la 11 februa
rie, data plecării, cu un avion spe
cial, spre Frankfurt pe Main. 
Geaici, Paunovici. Musemici 
Santraci (militari în termen)
primit aprobarea forurilor supe
rioare de a se antrena în cadrul 
Iotului. în privința lui Petrovici, se 
așteaptă avizul clubului
Troyes, care își va da probabil 
consimțămîntul, așa îneît el efete

Și 
au

așteptat să 
jurul datei

Din tabăra spaniolă singurele 
„noutăți" sosite la Belgrad pînă la 
această oră sînt numele jucătorilor 
anunțați de Kubala La F.I.F.A. Nu 
lipsesc : Iribar, Urla, Capon, Galego. 
Benito, Piri, Claramunt, Asensi, A- 
mancio, Valdez etc. De asemenea, 
se anunță că antrenorul L. Kubala 
va fi prezent la Split, la „turneul 
celor 4“. întrebat de ziariști cum 
vede 11-le iugoslav pentru Frank
furt, antrenorul Milan Miljanici a 
declarat : „Dacă totul este în re
gulă — sănătatea și forma jucăto
rilor — sper să-I înceapă următo
rii — Măriei, Buljan, Hagiabdici, 
Pavlovici. Katalinski, Oblak (Hol
ter), Petrovici. Karasi, Musemici, 
Acimovici, Geaici (Surjak).

sosească la Split 
de 5 februarie.

spaniolă

DL'ȘAN BUGARIN

• „Sînt mulțumit cu 
tragerea la sorți pri
vind preliminariile C.E. 
de fotbal — a spus 
Raymond Goethals, an
trenorul echipei “ 
giei. Putem fi 
primii 
intea R. D. 
Franței și Islandei. 
prbeeda însă la o 
tinerire radicală a 
tului nostru” — a 
clarat antrenorul bel
gian.

Bel- 
chiar 

în grupă, îna- 
Germane, 

Voi 
în- 
lo- 
de-

proces televiziunii o- 
landeze, care a trans
mis în direct, fără a- 
probarea clubului, me
ciul retur din finala 
„Super-cupei", dintre 
formația olandeză și 
A. C. Milan. Acum, A- 
jax cere o despăgubire 
pentru cele 20 000 
bilete nevîndute !

doilea figurează fratele 
său, Kazada Gwanga. 
portarul reprezentativei 
Zair. la

de

• Clubul Ajax Am
sterdam a intentat un

• Cel mai bun 
balist al Africii

fot- 
a 

fost desemnat Tsliimen 
Gvvanga. din Republica 
Zair, care joacă pe post 
de libero. Pe locul al

• Echipa cehoslovacă 
Bohemians Praga și-a 
început turneul în Co
lumbia jucînd la Me
dellin cu formația lo
cală Deportivo Inde- 
pendiente. Victoria a 
revenit oaspeților cu 
scorul de 4—0 (1—0). 
prin golurile înscrise de 
Palenka (min. 8), Mast- 
nik (min. 59 și 74) și 
Jilek (min. 71).

jumătate de drum

TELEX ® TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX
In cel dc-al doilea joc al turneului pe 
care-1 întreprinde în Brazilia, selecțio
nata masculină de baschet a U.R.S.S. a 
evoluat Ia Campinas în compania repre
zentativei țării-gazdă. Baschetbaliștii bra
zilieni au terminat din nou învingători 
de data aceasta cu scorul de 75—72 
(37—34).

La Belgrad, în meci retur pentru C.C.E. 
la handbal feminin, echipa locală Rad- 
nicki a învins cu scorul de 18—14 (10—7) 
formația poloneză Ruch Chorzow. în
vinse in primul joc la un singur gol di
ferență (scor 17—18), handbalistele iu
goslave s-au 
competiției.

calificat pentru turul H al

La Moscova s-a disputat meciul retur 
dintre echipa locală Dinamo și formația 
Benfica Lisabona, contînd pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la volei feminin, voleibalistele 
sovietice au cîștigat cu scorul de 3—0 
(15—2. 15—2, 15—3) și s-au calificat pen
tru * semifinalele competiției. în cadrul 
competiției similare masculine, echipa 
cehoslovacă Dukla Liberec a întrecut cu 
scorul de 3—1 formația Ț.S.K.A. Sofia, 
învingătoare cu 3—0 în primul joc, echi
pa bulgară s-a calificat pentru turul 
următor.

(Australia) au continuat 
mondiale de zbor fără mo-

La Waikerie 
campionatele________ ___ _____ _____ _
tor. cea de-a șasea probă a competiției, 
desfășurată pe traseul triunghiular Wai- 
kerle — Clare — Nangiloe — Waikerie 
(707 km), s-a încheiat cu succesul fran
cezului F. Ragot. învingătorul a totali
zat 1 000 puncte și a realizat o viteză 
medie orară de 104,500 km. în clasamen
tul planoarelor de la clasa „liber", pe 
primul loc se menține americanul Moffat, 
cu 5 782 p. secundat de Ragot — 5: 689 p. 
Proba Waikerie — Teal Flatmeribab -- 
Waikerie (303 km), rezervată planoare-

lor de la clasa ;,Standard", a fost ciștl- 
gată de olandezul Teunisse, cu 1 900 p 
(medie orară de 101 km). în clasamentul 
general al acestei clase conduce france
zul Mercier — 4 786 p, urmat de Gordon 
(Noua Zeelandă) — 4 668 p.■
După 72 de orc de întreceri, în cursa ci- 
clistă de șase zile de la Rotterdam, pe 
primul loc în clasament a trecut cuplul 
olandez Leo Duyndam — Rene Pijnen, 
care totalizează 296 p. Pe locul secund se 
află australianul Graham Gilmore șl o- 
landezul Peter Stăm. Foștii lideri ai 
cursei, belgienii Eddy Merckx șl Pa
trie Sercu, ocupă locul trei.

In ziua a doua a turneului masculin de 
handbal de la Cracovia, echipa Gwardla 
Opole a Învins cu scorul de 20—17 (10—3) 
formația locală Vavelj. Intr-un alt meci, 
echipa poloneză Korona Keljce a Între
cut cu 22—11 (8—5) formația P.Z.I. sofia.

Cănera sportivă a lui Ivan Molina 
pare a fi în totală contradicție cu 
canoanele clasice. Abia la 27 dc ani, 
acest tenlsman columbian se afirmă 
cu pregnanță. El este coautorul pri
mei mari surprize a anului, reușind 
— împreună cu coechipierul său Jai
me Velasco — să elimine din ..Cupa 
Davis“ prestigioasa formație a S.U.A., 
fosta deținătoare a trofeului.

într-adevăr, evoluția acestui spor
tiv a fost extrem de lentă, prelungin- 
du-se pe o lungă perioadă de timp. 
Deși de foarte timpuriu, de cînd era 
încă junior, face cunoștință cu teni
sul internațional, participînd la cîteva 
ediții ale circuitului **”■ 
desființat. S-a născut 
gota. A urcat treptat 
federației de tenis a 
la locul secund — în

Caraibilor, azi 
în 1946, la Bo- 
în clasamentul 
țării sale, pînă 
1968 — și apoi

pe cel prim, doi ani mai târziu. De 
atunci este, împreună cu Velasco, 
ferm așezat pe această poziție frun
tașă.

De aproape un deceniu, deci, este 
prezent în activitatea internațională. 
Colindă continentele, a venit aproape 
în fiecare an și în Europa. N-a stră
lucit niciodată pînă în sezonul 1973. 
Acurn doi ani, la Wimbledon, era 
încă o pradă ușoară pentru, „vetera
nul” italian Pietrangeli. Apoi, a ve
nit, subit, urcușul. în tot cursul anu
lui trecut, a obținut rezultate deose
bite. Ele au culminat cu victorii la 
Rod Laver și Arthur Ashe. Memora
bilă rămîne partida sa cu îl ie Năs
tase. la ultima ediție a Wimbledon- 
ului. Campionul român a fost serios 
„agățat", în turul doi, de cvasinecu- 
noscutul columbian. La scorul de 
1—1 Ia seturi. Molina conducea cu 
4—2. în al treilea. Năstase reia con
ducerea la 5—4. dar ratează două 
setbaluri, pentru a cîștiga în prelun
giri. Apoi, scor final : 6—2. 7—9, 7—5, 
6—1 pentru Năstase. E drept, cam
pionul nostru nu era în zilele lui 
bune. Avea să piardă, în turul patru, 
în fața altui out-sider, tînărul sandy 
Mayer.

Meciul de la Wimbledon, ca și alte 
rezultate din ce în ce mai bune, l-a 
făcut pe Ivan Molina cunoscut pre
tutindeni, la capătul sezonului ’73. 
Pentru ca. în cel prezent, el să stră
lucească din nou, prin amintita vic
torie de la Bogota. Iată rezultatele 
sale obținute în meciul cu echipa 
S.U.A. : ‘6—4, 7—5, 6—2 cu Van Dillen; 
6—2. 6—1. 6—0 cu Salomon; la dublu: 
Molina, Velasco — Pasarell, Van Dil- 
len 3—6. 11—13, 4—6.

Un amănunt prețios; Ivan Molina 
este stângaci. Are un puternic „drive" 
liftat. cu care-și pregătește surprin
zătoare veniri la fileu. Mai slab la 
back-hand și uneori imprecis în ser
viciu. (rd. v.)

O lovitură de cap a lui Deyna (Legia Varșovia), cel mai bun fotbalist al 
anului 1973, în Polonia,

JOCURI DE CALITATE, PROGRESE VIZIBILE IN POLONIA
ediția 

din
Turul campionatului polonez. 

1973—74, poate fi socotit pozitiv 
toate punctele de vedere. S-a observat 
o accentuată ameliorare în. ceea .ce pri
vește procesul de instruire a echipelor 
din Divizia A» iar rezultatele din nume
roase întîlniri, atît interne cît și inter
naționale, au dat satisfacții celor care 
se ocupă de evoluția fotbalului polonez, 
îmbunătățirea nivelului general de joc 
se datorează nu numai unei munci mai 
bune în cadrul cluburilor, ci și rezulta
telor obținute de echipa națională. S-ar 
putea spune că aici este o creștere in 
dublu sens. Jucînd din ce în ce mai 
bine, cluburile au dat reprezentativei ju
cători mai bine pregătiți, iar rezultatele 
bune realizate de echipa națională au 
influențat pozitiv nivelul de pregătire a 
jucătorilor divizionari.

în meciurile de campionat au debutat 
foarte mulți jucătorf tineri șl talentați. 
Un exemplu în acest sens ar putea fi 
Wisla Cracovia, care cuprinde în rându
rile sale, printre alți tineri, și pe gol- 
geterul turului. Zdislaw Kapka. Datorită 
promovării jucătorilor tineri în cluburi, 
reprezentativa de tineret a Poloniei a 
reușit să se califice în sferturile de 
finală ale campionatului european re
zervat echipelor de tineret,

O comportare bună în acest tur al 
campionatului a avut-o echipa campioa
nă, Stal Mielec. Mulți specialiști erau 
siguri că această echipă va dispare în 
scurt timp de pe firmamentul fotbalului 
polonez. Dar lucrurile nu s-au întâmplat 
așa. Stal s-a dovedit a fi de valoare 
constantă, fapt confirmat prin locul se
cund ocupat la terminarea turului.

Singurul lucru negativ al campiona
tului. a fost numărul mic de goluri în-

:

scrise. Nu este mai puțin adevărat că 
echipele și-au îmbunătățit simțitor sis
temul defensiv, iar atacanți de talia Tui 
Lubanski (actualmente accidentat) nu se 
nasc prea des. Totuși, jocurile de cam
pionat au fost urmărit cu un deosebit 
interes, fapt reflectat și prin numărul 
crescînd al spectatorilor, care ' au putut 
vedea in general jocuri de bună calitate.

1. Ruch
2. Stal
3. Wisla
4. Gornik
5. Legia
6. LKS
7. Szombierki
R. Slask
9. Polonia

10. Lech
11. ROW
12. Gwardia
13. Odra,,
14. PogoA
15. Zaglebie Wib.
16. Zaglebie Sosn.

4
7
4
3
5
2
7
6
6
7
7
6
6
7
3
4

24
21
20
19
1'9 
ia
15
14
14
13
13
12
12
11

9
6

titlul de lider deDupă cum se știe. ____  __ ____
toamnă a fost cucerit de echipa Kuch 
Chorzow, care într-adevăr poate fi con
siderată cea mal bună echipă a sezonu
lui trecut și care a avut in plus și o 
comportare bună în Cupa U.E.F.A. 
Echipa posedă in rindurile sale foarte 
mulți șuterl redutabili. De fapt, trag la 
poartă nu numai atacanțil. ci șl apără
torii. Ca statistică, jucătorul Marx a în-

scris 9 goluri, Beninger — 6. Bula — 5, 
Herisz, Bon și Kopicera cite 3, Maszcz.vk 
și Ostafinski cite 2 goluri. Principala 
calitate a lui Ruch este fără îndoială 
marea mobilitate în teren a jucătorilor 
săi. care sînt în stare să se' apere și să 
atace cu toții împreună, dar știu să și 
schimbe ritmul de joc în momentele cele 
mai importante. Condiția fizică și viteza 
jucătorilor din Chorzow este fără cusur, 
astfel că este sigur câ Ruch va fi una 
dintre principalele pretendente la titlul 
de campioană. Fără îndoială insă că și 
Stal Mielec va încerca sa repete succe
sul din anul trecut și nu putem să spu
nem că fără unele șanse. O altă echipă 
fruntașă, Legia Varșovia, cu marca ve
detă Deyna în rindurile sale, are un 
greu handicap (5 p.) față de actuala 
lideră.

Pentru încheiere, am hotărît să vă în
fățișăm cîteva date statistice mai intere
sante. ............... ' ...
Stal 7—0 cu 
cu Zaglebie. 
fost înscrise 
7 autogoluri, 
numele a 99 
atac — Ruch, cu 33 de goluri înscrise, 
urmată de Gornik, cu 24. Cel mai șlab 
atac; Zaglebie Sosnowiec, cu numai 3 
goluri înscrise ! Golgeteri : Kapka 
(Wisla) — 11 goluri; Marx (Ruch) — 9, 
Lato (Stal) — 7. Gadocha (Legia) — 
7 etc. Meciurile din turul campionatului 
au fost urmărite de aproximativ 1 580 000 
spectatori. <

Victoriile cele mai categorice :
L.K.S.; Ruch Chorzow 6—0 
în cele 120 de meciuri au 
245 de goluri, dintre care 
Pe lista golgeterilor se află 
de jucători. Cel mai bun

WITOLD DOMANSKI
„Przeglad Sportowy" — Varșovia
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