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0 pagină glorioasă a istoriei poporulni român

UNI REA
n Istoria patriei noastre, 
ziua de 14 lanuario repre
zint* o pagină glorioasă, 
un moment crucial, înti
părit adine în conștiința șl 
in tradițiile de luptă ale 

această 
cu 115 

unirea 
Țara 

— pu-

poporului român. In 
măreață zi — in urmă 
ani — a fost 
Principatelor 
Românească și 
nîndu-se 
român.

Istoria 
un lung 
care le-au dus de multe ori 
preună moldovenii, muntenii 
transilvănenii. Unirea s-a plămă
dit ca un sentiment de frăție a 
oamenilor de pe aceste melea
guri în care creștea, puternică și 
vie, conștiința unității de origine, 
de limbă, de obiceiuri și năzuințe, 
se înmulțeau și se întăreau legă
turile politice, economice și cul
turale.

„Unirea Principatelor — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
a reprezentat actul care a pus ba
zele statului național român mo
dern. Unirea, precum și reformele 
cu caracter burghezo-democratic 
care i-au urmat au creat condiții 
pentru accelerarea dezvoltării țării 
pe drumul capitalismului. Etapa 
nouă in care intrase societatea ro
mânească impunea și mai stringent 
unirea Transilvaniei cu România și 
cucerirea independenței de stat a 
întregului popor român".

Ea mai puțin de două decenii, 
poporul nostru avea să-și dobin- 
dească, prin grele jertfe de sin
ge, independența, iar apoi — peste 
alte patru decenii — visul său 
multisecular de făurire a statului 
național unitar s-a împlinit prin 
unirea Transilvaniei cu România,

Eupta pentru apărarea și afir
marea ființei naționale românești 
a căpătat un puternic și profund 
sens o dată cu dezvoltarea mișcă
rii revoluționare a proletariatului. 
Pe treptele desfășurării sale, is
toria zbuciumatelor bătălii pentru

înfăptuită 
Române - 

Moldova 
bazele statului național

a înscris în filele 
șir de lupte eroice

sale 
pe 

îm- 
Și

libertate socială și națională avea 
■* Încredințeze clasei muncitoare, 
Partidului Comunist Romăn, rolul 
de înfăptuitor consecvent al no
bilelor Idealuri ale poporului.

Sărbătorim 115 aal de la Unire 
in anul cînd se vor implini trei 
decenii de la eliberarea patriei de 
sub jugul fascist. Poporul român, 
sub conducerea partidului comu
nist, inlăturind pentru întotdeau
na . dominația imperialistă, și-a 
cișiigat deplina independență de 
stal, făurindu-și în mod liber via
ța sa nouă, ocupînd uu loc demn 
și respectat in marea familie a 
națiunilor lumii.

Aniversarea celor 115 ani de la 
Unirea Principatelor Române, 
evocarea solemnă a trecutului de 
luptă pentru unitatea poporului 
nostru, pentru progresul societății 
românești, constituie pentru în
treaga noastră națiune un prilej 
de adincă mîndrie patriotică, un 
imbold puternic pentru Intensifi
carea eforturilor făcute pe drumul 
ridicării României Socialiste spre 
noi culmi de progres, civilizație 
și bunăstare. Dovezi pilduitoare 
în această privință sînt eforturile 
neobosite depuse pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor pla
nului pe 1974, pentru înfăptuirea 
înainte de termen a Cincinalului.

Angajamentele însuflețitoare a- 
sumate de colectivele de oameni 
ai muncii de pe întreg cuprinsul 
patriei, marea întrecere socialistă 
desfășurată în cinstea aniversării 
a 30 de ani de la Eliberare și în 
întâmpinarea celui de-al XI-Iea 
Congres al P.C.R., vorbesc con
vingător despre abnegația și erois
mul clasei noastre muncitoare, 
despre hotărîrea ei de a da viață 
politicii partidului.

Pentru întregul popor, 
tineretul zilelor noastre, 
xistă datorie mai sacră 
ceea de a tine mereu
flacăra luminoasă a progresului, 
independenței și suveranității pa
triei, de a-și consacra toate for
țele măreței opere de construire 
a socialismului și comunismului 
pe pămîntul României !

pentru 
nu e- 

dccît a- 
nestinsă

proletari din toate tarile umțwat.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA-Șl SPORT
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LA SINAIA, COBORÎRI CU RORUL - NON-STOP!

COMPETIȚII SPORTIVE DOTATE CD „CUPA UNIRII"
Boberii se bucură din plin de 

condițiile atmosferice favorabile, 
de faptul că pirtia se menține in
tr-o stare bună. Zilnic, pot fi în- 
tîlniți pe pista de întreceri, parti- 
cipind fie la antrenamente, fie la 
concursuri.

După competiția inaugurală „Cu
pa orașului Sinaia", luni și marți 
au avut loc antrenamente, iar 
astăzi se încheie competiția do

tată cu „Cupa Unirii". Fără 
pauză, urmează o nouă zi de an
trenament, iar sîmbătă și dumi
nică din nou concurs: „Cupa 
UCECOM" la... concurență cu 
campionatul mondial de bob, 4 
persoane, de la St. Moritz. în ima
gine, un aspect de la locul de 
start, pe pîrtia de bob din Sinaia.

Foto : N. DRAGOȘ

ASIĂ SEARĂ LA PLOIEȘTI - HANDBAL FEMININ

I.E.F.S.-S.C. LEIPZIG■

MECI REVANȘĂ ÎN C.C.E.
Abia s-au încheiat întrecerile 

campionatelor internaționale de te
nis de masă ale României și sala 
Victoria din Ploiești va fi din nou 
gazda unei manifestații sportive de 
amploare. Astăzi, începînd de la 
ora 18, se desfășoară sub cupola ei 
meciul internațional de handbal 
feminin dintre campioanele Româ
niei — I.E.F.S; și R. D. Germane 
— S.C. LEIPZIG. Partida, ce va fi 
arbitrată de cuplul iugoslav Pupici- 
Stanoevici, contează ca retur al în- 
tîlnirii din turul I al Cupei cam
pionilor europeni. în primul meci, 
disputat Ia 13 ianuarie la Leipzig, 
campioana R.D. Germane a învins 
cu 15—6 (10—3). Fără discuție, a-

A

Concursul de patinaj viteză de pe stadionul Voința din Capitală, dotat cu 
cere animată și interesantă.

în cinstea aniversării a 115 ani de la Unirea Principatelor 
Române, în întreaga țară au loc numeroase întreceri sportive. în aceste 
zile ne-’au sosit la redacție vești despre concursurile dotate cu „Cupa 
Unirii". Iată cîteva amănunte transmise de corespondenții noștri din:

BACĂU
Asociația sportivă Voința a or

ganizat un concurs de tenis de 
masă la care au participat atît 
sportivi legitimați, cît și concu- 
renți ce s-au remarcat cu prilejul 
întrecerilor din „Cupa tineretului" 
— ediția de iarnă. Competiția a 
fost cîștigată de Virgil Crețu, care 
l-a întrecut în finală (cu 2—1) pe 
Emil Aanei. S-au mai remarcat 
dintre ceilalți participanți _ la 
concurs, Gelu Mîță și Ion Tabără.

s. nenița

OȚELUL ROȘU
în localitate a avut loc un tur

neu de volei la care au participat

echipe din Timișoara, Caransebeș 
și Oțelul Roșu. Cupa a revenit e- 
chipei Medicina Timișoara învin
gătoare cu 3—0 la Liceul Oțelul 
Roșu și 3—2 la Exploratorul Ca
ransebeș.

D. GLĂVAN

SALONTA
în organizarea Consiliului orășe

nesc pentru educație fizică și sport 
Salonta și comisiei județene Bihor, 
a avut loc, în localitate, un tur
neu de baschet dotat cu „Cupa 
Unirii". Au participat echipele Me
talul Salonta, Crișul Oradea, Li
ceul 4 Oradea, Școala sportivă Sa
lonta, Voința și Școala sportivă din 
Oradea, Pe locul 1 s-a clasat echipa 
tinerelor baschetbaliste de la Li-

„Cupa Unirii", a prilejuit o între- 
Foto : V. BAGEAC

ceul 4 din Oradea, care a cîștigat 
toate meciurile susținute. Pe ur
mătoarele locuri Școala sportivă 
Salonta și Școala sportivă Oradea. 
Coșgetera turneului Elena Varga 
(Lie. 4) cu 79 puncte înscrise.

I. GHIȘA

GALAȚI
Școala sportivă nr. 1 din portul 

dunărean a organizat la Palatul 
sporturilor din localitate un turneu 
feminin de volei dotat cu „Cupa 
Unirii".

După două zile de întreceri inte
resante, spectaculoase, trofeul a 
fost cucerit de jucătoarele de la 
Școala sportivă din Galați (prof. 
C. Danielescu), învingătoare în toa
te partidele susținute. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Penicihna 
Iași, Unirea lași și Voința Brăila.

T. SIRIOPOL

LOTUL REPREZENTATIV
DE FOTBAL

A PLECAT LA ISTANBUL
...Ieri după-amiază. Aeroportul in

ternațional Otopeni. Chiar și» în 
acest anotimp, cea mai mare poarta 
aeriană a țării cunoaște o afluența 
deosebită. Printre numeroșii _ că
lători, în această după-amiaza de 
ianuarie, s-au aflat ^omponenți 
lotului național de fotbal. Erau 
gata de drum.

După aproape o săptămînă de 
pregătiri la Snagov, cei 17 fotba- 
liști cu care Valentin Stănescu s-a 
angajat să plece la drum erau gata 
de... zbor spre Istanbul. După cum 
se știe, acum, cînd la noi condi
țiile de pregătire (mai ales pentru 
jocuri) sînt improprii din cauza a- 
notimpului, tricolorii vor . efectua 
un turneu în Turcia, perioada în 
care vor susține două meciuri de 
verificare, ambele la Istanbul. Ad- 
versare îi vor fi cunoscuta forma- 
ție Fenerbahce și Beșiktaș sau 
Vefa (desemnarea1 acesteia din ur
mă se va face la fața locului).

Desigur, deși e vorba de un tur
neu cu jocuri de pregătire, eveni
mentul are semnificațiile lui. în
cepe un nou ciclu din viața. echipei 
reprezentative, alți fotbaliști de. ta
lent, în fața cărora vor sta obiec
tive importane intr-un viitor tnai 
apropiat sau mai îndepărtat, vor 
încerca să ia locul, cu succes, unor

Moment din ultimul an
trenament al selecționa
ților dinaintea plecării 
spre Istanbul: Valentin 
Stănescu lansează, în
tr-o cursă cu balonul, 
extremele echipei re
prezentative, Troi (stin
gă) și Marcu.

vantajul obținut de S.C. Leipzig în 
turul întîlnirii îi conferă acesteia 
siguranța calificării în sferturile de 
finală ale C.C.E. Dar pentru I.E.F S 
se pune problema de orgoliu: rea
lizarea unei victorii pe teren pro
priu. Pentru aceasta vor lupta, cu 
siguranță, handbalistele pregătita 
de antrenorul Ion Bota, vor încer
ca să arate că înfrîngerea de la 
13 ianuarie a fost prea aspră, ne
meritată, vor face totul pentru a 
demonstra că au, totuși, valoare. 
Pentru aceste considerente (la care 
se adaugă forța cunoscută a for
mației S.C. Leipzig) partida de as
tăzi din sala Victoria, din Ploiești, 
merită a fi văzută.

SCHIORI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
}

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
cîteva grupuri de schiori români 
vor fi angrenați în competiții in
ternaționale peste hotare. Astfel, 
au plecat la Pamporovo (Bulgaria), 
schiorii alpini Dorin Muntcanu, 
Virgil Brenci, Alexandru Manta și 
Nela Simion, care sînt însoțiți de an
trenorul Constantin Bîrsan și vor 
concura în probele de slalom și cobo- 
rîre. Tot în cunoscuta stațiune din 
țara prietenă se află și fondiștii

)

Gheorghe Cercel, Nicolae Cojocaru, 
Elena Bașa și Rodica Clinciu, îm
preună cu antrenorul Constantin 
Enache.

în sfîrșit, antrenorul Constantin 
Carabela, va prezenta la Zakopane 
(Polonia) pe tinerii biatloniști 
Gheorghe Drăghici, Gheorghe Pău- 
nescu, Eleonor Cercel și Ion Lă- 
zăroiu, într-un concurs internațio
nal cu mai multe echipe reprezen
tative de tineret.

Succesul campionatelor internaționale de tenis de masă ale României

EDIȚIA 1974-PREMISĂ VIABILĂ 
PENTRU INTRAREA DEFINITIVĂ ÎN CIRCUITUL 
COMPETIȚIILOR DE ANVERGURĂ ALE SEZONULUI

Fără falsă modestie se poate spu
ne că ediția 1974 a campionatelor 
internaționale de tenis de masă ale 
României a constituit un real suc
ces. Bucurîndu-se de o ambianță 
specifică marilor competiții simila
re din orice colț al hunii, bene
ficiind de un cadru organizatoric 
adecvat (sală. Ioc de cazare, mij
loace de transport, publicitate, 
cursivitatea programului și caldele 
festivități de premiere) întrecerile 
au avut, astfel, premise favorabile 
de desfășurare. în acest context, 
s-a relevat faptul că Ploieștiul și-a 
onorat intrarea în circuitul unor 
asemenea concursuri de amploare, 
organele locale și în primul rînd 
forul de resort, Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport Pra
hova, vădind o preocupare susținu
tă, inițiativă, mult spirit gospodă
resc. La rîndul ei, federația româ
nă de specialitate, prezentă in 
corpore acolo, cu multe zile îna
inte de debut, și ajutată de un 
mănunchi de experimentați tehni
cieni în cadrul secretariatului de 
concurs (director: Aurel Popovici, 
secretar general: Otto Holzman) a 
făcut serioase eforturi pentru reu
șita deplină a acestei competiții 
care reunea aproape 200 de spor
tivi, tehnicieni, arbitri și oficiali.

Prima reușită și poate cea mai 
semnificativă o constituie, după 
părerea noastră, succesul propa
gandistic. Pentru întîia oară în ul
timii ani, tenisul de masă adună

în tribune mii de spectatori, par
tidele desfășurîndu-se la cele nouă 
mese de joc, zi de zi, în fața unei 
săli plinfe, populată cu un public 
entuziast, participativ, cu excepți
ile inerente unei asistențe etero
gene, în care unii spectatori, mai 
puțin inițiați, nu au ținut seama 
întotdeauna de necesitățile de con
centrare, în liniște, ale jucătorilor. 
Și astfel, părerea unora, ce-i drept 
deloc majoritari, că tenisul de ma
să n-ar mai polariza atenția pu
blicului larg, și-a primit o infir
mare evidentă și elocventă prin 
fapte în cele trei zile de concurs 
din sala Victoria. Deosebit de sem
nificativă a fost prezența în tri
bună a tineretului — sute de șco
lari au beneficiat de bilete cu preț 
redus — unii venind să-și satis
facă curiozitatea, alții, în cunoș
tință de cauză, să guste spectaco
lul, dar toți, în final, atrași de 
frumusețea acestui sport. Ceea ce, 
fără îndoială, este de bun augur 
pentru extinderea ariei de cuprin
dere a tenisului nostru de masă.

Indiscutabil că o pondere decisi
vă în atracția pe care a exercitat-o 
în orașul aurului negru această 
premieră a ping-pongului ca și în 
programarea celor trei transmisi
uni de televiziune — care, practic 
au trimis imagini ale acestor cam
pionate în toate colțurile țării — 
a deținut-o prezența pe afiș a unor 
reputate vedete, actuali și foști 
campioni mondiali și europeni, ju
cători care figurează la locuri de 
frunte în clasamentele federației 
internaționale. Dar, nu numai sim
pla carte de vizită, fie ea cît de 
prestigioasă, a fost suficientă pen
tru animarea întrecerilor, ci în spe
cial nivelul general, de valoare au
tentică, tehnic și spectacular, la 
care și-au adus aportul atît jucă
torii reputați cît și tinerii sportivi 
cu nume mai puțin sonore, dar cu 
aceeași ambiție de a se înscrie în 
palmaresul campionatelor noastre.

Liu Si-siu
(R. P. Chineză) 
autoarea 
uneia din 
surprizele 
campionatelor 
internaționale 
ale
României-

Pentru prima oară aflați în Ro
mânia, sportivii japonezi au do
vedit cu prisosință virtuțile școlii 
nipone. Prezența lor la campionate 
s-a soldat cu cinci medalii de aur 
din șapte: echipe băieți (Yujiro 
Imano și Katsuyuki Abe), simplu 
băieți : Yujiro Imano, simplu fete : 
Miho Hamada, dublu băieți: Shi- 
geo Ito, Yujiro Imano și dublu fe
te : Miho Hamada, alături de com
patrioata noastră Maria Alexandru. 
In evoluțiile jucătorilor japonezi 
s-au putut distinge stiluri diferite, 
priză toc și clasică, apărători ex- 
celenți, dar mai ales atacanți de 
mare clasă și eficacitate, toți însă, 
deopotrivă, demonstrînd o deosebită 
mobilitate și pregnantă putere de 
concentrare și de luptă. Aflați nu 
de puține ori în dificultate, în mo
mentele de cumpănă ale seturilor 
sau partidelor, ei au găsit resur
sele necesare de a remonta și de 
a-și încununa pînă la capăt efor
turile. Deci, o pregătire complexă 
pentru concurs, ei evoluînd la Plo
iești și într-o manieră spectaculoa
să, multe dintre partidele lor pu
țind primi calificative înalte.

Echipele Uniunii Sovietice au» 
prezentat în componența lor prime
le „palete” : campionii Europei,, 
Zoia Rudnova și Stanislav Gomoz
kov, Elmira Antonian, Sarkiz Sar4 
kojan și Anatoli Strokatov. Primii 
și-au confirmat valoarea și bunul 
renume cîștigînd proba de dublu 
mixt, chiar în fața coechipierilor 
lor, Antonian — Sarkojan. Cel de 
al cincilea, mezinul formației mas
culine, Anatoli Strokatov, a consti
tuit una din surprizele actualei e-,. 
diții, ajungînd pînă în finala pro
bei de simplu bărbați, în timp ce 
prezența Zoiei Rudnova și Elmirei 
Antonian în finalele la echipe ș: 
dublu fete au părut firești. N-a 
trecut, însă, neobservat faptul ca 
Zoia Rudnova și Gomozkov, cap:' 
de serie la campionatele europene 
din aprilie, de Ia Novi Sad, ni

Constantin COMARNISCH1 
Paul SLAVESCU

-

(Continuare în pag. a 4-a)

iN TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI DE HOCHEI

VICTORII CATEGORICE PENTRU DINAMO Șl STEAUA

internaționali care au cunoscut con
sacrarea, ca Lucescu, Radu Nun- 
weiller, Deleanu, Sătmăreanu, An
tonescu. Dumitrache.

Iată de ce, înainte de plecare, am 
consemnat, pe scurt, impresiile u- 
nora dintre cei ce au venit acum 
la lot. ILIE BĂLĂCI: „Cred că la 
echipa mea de club am răsplătit 
prin comportare încrederea acor
dată de antrenorul Cernăianu. Mă 
voi strădui ca și la lot, alături de 
Dinu, Dumitru sau Dobrin, să nu-1 
dezamăgesc pe antrenorul Valen
tin Stănescu", DUMITRU NISTOR :

„Selecționarea în lot a constituit 
pentru mine o frumoasă surpriză. 
Am emoții, de ce să nu recunosc 
acest lucru ? Sper însă să nu fiu 
un simplu pasager printre tricolori 
și să rămîn aici mai mult timp, 
să joc în puternica grupă a cam
pionatului Europei" ; FL. MARIN : 
„încrederea eare mi se acordă, de
sigur, mă obligă. Voi încerca să mă 
achit cum trebuie de misiunea ce 
mi se va încredința".

...Dar, iată, la difuzoare se a- 
nunță: „Pasagerii pentru Istanbul 
sînt invitați la avion •

Iată lotul care face deplasarea: 
RĂDUCANU și JIVAN — portari ; 
ANGHELINI, DINU, SAMEȘ, NIS
TOR, NICULESCU, FL. MARIN — 
fundași; DUMITRU, BĂLĂCI, BRO- 
ȘOVSCHI — mijlocași ; TROI, DO
BRIN, KUN II, MARCU, D. GEOR
GESCU, M. SANDU — înaintași, 
Antrenori : V. STĂNESCU și R. 
COSMOC ; medic: dr. D. TO- 
MESCU ; masor: I. PARCEA. 
Conducătorul lotului este Șt. Soca- 
ciu, membru al biroului F.R.F,

După „ziua derbyurilor", a început 
returul turneului final al diviziei de 
hochei cu partida dintre Steaua și 
Dunărea Galați. Citind scorul final : 
9—2 în favoarea bucureștenilor, veți 
fi tentați să credeți că meciul a fost 
o simplă formalitate pentru ei. Nu a 
fost tocmai așa, chiar dacă succesul 
militarilor a primit în cele din urmă 
contururi atît de nete, pentru că două 
treimi din timpul de joc întîlnirea a 
fost destul de echilibrată. Steaua a 
deschis scorul abia în ultimul minut 
al primei reprize, iar cu trei secunde 
înainte de încheierea celei de a doua 
părți a partidei rezultatul era favo
rabil militarilor doar cu 3—2- Pe linia 
evoluției din meciul anterior, cu S.C. 
Miercurea Ciuc, gălățenii au combi
nat ingenios (în special linia Fodorea 
— Holenici — Boldescu), iar apăra
rea, în frunte cu veteranul Corduban, 
a făcut față cu succes atacurilor 
Stelei. Hocheiștii de la Dunărea au 
căzut, însă, fizic în ultima parte a 
întîlnirii, în timp ce Steaua a jucat 
din ce în ce mai bine și, accelerînd 
ritmul jocului, a înscris între minu
tele 44 și 54 nu mai puțin de 5 go
luri. Scorul final : 9—2 (1—0, 3—2, 
5—0) a fost stabilit de 1 Kemenesy

(2), Mircioiu (2), Curelaru, Herghele
giu, Bucur, Justinian și Varga, res
pectiv Lucaci și Boldescu- Au arbi
trat FI. Gubernu și G. Tașnadi.

Al doilea meci a fost un „galop 
de sănătate" pentru Dinamo, ai că
rui jucători, supărați de eșecul din 
ajun din partida cu Steaua, s-au... 
răzbunat pe hocheiștii din Miercurea 
Ciuc, înscriindu-le nu mai puțin de 
16 goluri. învinșii au depus armele 
după 8 minute de joc, adică pînă 
cînd au reușit să mențină egalitatea 
pe tabela de marcaj. Apoi, Tureanu, 
Costea, Axinte, Gheorghe și Vasile

Huțanu au zburdat și au înscris a 
proape de cîte ori au dorit. Scor fi 
nai: Dinamo—S. C. Miercurea Ciu 
16—4 (5—1, 6—1, 5—2). Au marcat, 
Axinte (4), Qh. Huțanu (3), Turean* 
(2), Costea (2), Pisaru, V. Huțani 
Tone, Sgîncă și Bandaș, pentru Dina 
mo, Bașa (2), Gali și Kedves pentr- 
S. C. Miercurea Ciuc. Au arbitrat C 
Barbu și A. Balint.

Astăzi este zi de pauză, iar vine, 
se joacă meciurile Dinamo—Dunăre 
Galați (ora 15) și Steaua — S. ( 
Miercurea Ciuc.

VI. MORARU

în meci restanță din grupa

I.P.G.G.-TÎRNAVA 4-3
După un joc confuz, de slab ni

vel tehnic, presărat cu numeroase 
durități, studenții au obținut vic
toria cu scorul de 4—3 (2—1, 1—2, 
1—0), care le asigură locul secund 
în grupa B a diviziei naționale, in
diferent. de rezultatul partidei re-

B
(2-1, 1-2, 1-0) 

vanșă. Au marcat : Mantea (2 
Nuțu și Dumitru, pentru I.P.G.C 
Moldovan, Vass și Csiszer, pentr 
Tîrnava. Au arbitrat M. Presnean 
ți C. Sgîncă, din București (< 
ROOS, coresp.)
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NORME DE CLASIFICARE
PE RAMURI DE SPORT

CANOTAJ
Maestru emerit 

fiească una 
hial jos :

1. Să se fi clasat pe locurile I—III 
la Jocurile Olimpice.

2. Să se fi clasat pe locurile It-H 
la campionatele mondiale.

3. Să se fi clasat de două ori pe 
locul III la campionatele mondiale.

Maestru — să îndeplinească una 
iflin cerințele de mai jos :

1. Să se fi clasat pe locurile IV— 
Vi la Jocurile Olimpice.

2. Să se fi clasat pe locurile III— 
VI la campionatele mondiale.

3. Să fi cucerit 4 titluri de cam
pion republican de seniori sau să 
fi cîștigat 4 concursuri internațio
nale la care să fi participat cel 
puțin 5 națiuni străine la proba 
respectivă. Se pot cumula titlurile 
de campion cu locurile I din con
cursurile internaționale.

Sportiv de clasă internațională — 
Bă îndeplinească una din cerințele 
de mai jos ■:

1. Să fi fost participant efectiv 
Ia startul probelor oficiale la cam
pionatele mondiale sau la Jocurile 
Olimpice într-un echipaj al repre
zentativei R.S.R.

2. Să se fi clasat pe locurile I—II 
la un concurs internațional, la care 
să fi participat cel puțin 3 națiuni 
străine la proba respectivă.

3. Să se fi clasat pe locurile I— 
III la campionatul republican pe 
ambarcațiuni mici (clasamentul pe 
probă).

Categoria I — să îndeplinească 
una din cerințele de mai jos :

1. Să se fi clasat pe locurile I— 
III la campionatul republican al 
seniorilor sau în primii 507» din 
participant! la campionatul repu
blican de fond sau la campionatul 
pe ambarcațiuni mici (clasamentul 
p« probă).

să îndepli- 
din cerințele de

2. Să fi cîștigat două concursuri 
internaționale bilaterale în probele 
de seniori.

3. Să se fi clasat In primii 507» 
din participant! la un concurs in
ternațional de seniori.

4. Să se fi clasat pe locurile I—
III la concursul „Prietenia" __
I—VI la campionatele F.I.S.A. pen
tru juniori.

Categoria a II-a — să îndepli
nească una din condițiile de 
mai jos:

1. Să se fi clasat pe locurile IV— 
VI la campionatul republican al 
seniorilor sau în primii 75’7» din 
participanți la campionatul repu
blican de fond sau campionatul re
publican pe ambarcațiuni mici (cla
samentul pe probă).

2. Să se fi clasat pe locurile I— 
III la etapele pe oraș ale campio
natelor republicane sau ale con
cursurilor cu caracter 
pentru seniori.

3. Să fi 
de seniori 
comisiilor

4. Să fi 
pionatul republican de 
sau tineret.

Junior (pînă Ia 18 ani) — să 
deplinească una din cerințele 
mai jos :

1. Să se fi clasat în primii 50’7» 
din participanți la etapa finală a 
unui campionat sau concurs de ju
niori prevăzut în calendarul cen
tral al F.R.C.Y.

2. Să se fi clasat pe locurile I— 
III la etapa pe oraș a campiona
tului republican de juniori.

3. Să fi cîștigat două concursuri 
de juniori prevăzute în calendarul 
comisiilor locale de canotaj la o 
probă cu cel puțin 4 participanți.

v

cîștigat două 
prevăzute în 
orășenești.
cîștigat locul

GIM NASTICA
' Maestru 
plinească 
mai jos :

1. Să se . _______ __
la Jocurile Olimpice sau campio
natele mondiale, la individual sau 
pe echipe.

2. Să se claseze pe locul I sau 
de 2 ori pe locul II la campio
natele europene.

Maestru — să îndeplinească 
Una din cerințele de mai jos :

1. Să fi realizat la individual 
compus 108 puncte la masculin, 
72,80 puncte la feminin, o medie de 
9,10 puncte la gimnastică modernă, 
cu programul de exerciții pentru 
Jocurile Olimpice sau campionate 
mondiale la faza finală a campio
natului R.S.R. sau la competiții in
ternaționale oficiale.

2. Să 6e fi clasat pe unul din
locurile 4—6 la Jocurile Olimpice 
sau primele 3 locuri la campiona
tele europene la individual sau pe 
echipe. '

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

1. Să fi realizat la individual 
compus o medie de 9 puncte în 
cadrul competițiilor internaționale.

2. Să se fi clasat în primele 6 
locuri la turnee internaționale.

3. Să fi realizat într-un an o 
medie de 9 puncte la Individual 
compus de două ori în cadrul com
petițiilor oficiale.

4. Să fi fost selecționat de 3 ori 
în lotul reprezentativ care a par
ticipat la competiții Internaționale.

Categoria I — să realizeze la in
dividual compus 51 puncte la mas
culin, 35 puncte la feminin, o me
die de 8,60 puncte la gimnastică

emerit — să înde- 
una din cerințele de

claseze pe locurile I—III

sau

republican

concursuri 
calendarul

I la cam- 
juniori (I)

în
de

modernă, cu exercițiile prevăzute 
In programul de clasificare în vi
goare, în cadrul unui concurs ofi
cial la care sînt prezenți cel puțin 
2 arbitri (e) delegați de federație. 

Categoria a II-a — să realizeze 
la individual compus 50 puncte la 
masculin, 34 puncte la feminin, o 
medie de 8,50 puncte la gimnastică 
modernă, cu exercițiile prevăzute 
in programul de clasificare în vi
goare, într-un concurs oficial, la 
care sînt prezenți cel puțin 2 ar
bitri (e) delegați de comisia jude
țeană de gimnastică.

Categoria a IlI-a — să realizeze 
la individaul compus 48 puncte la 
masculin, 34 puncte la feminin, o 
medie de 8,30 puncte la gimnastică 
modernă, cu exercițiile și vîrstă 
prevăzute în programul de clasifi
care în vigoare, într-un concurs 
oficial la care sînt prezenți cel pu
țin 2 arbitri (e) delegați de comisia 
locală de gimnastică.

Categoria a IV-a — să realizeze 
la individual compus 50 puncte la 
masculin, 34 puncte la feminin, o 
medie de 8,00 puncte la gimnastică 
modernă, cu exercițiile șl vîrstă 
prevăzute în programul de clasifi
care în vigoare, la un concurs ofi
cial unde sînt prevăzuți 2 arbi
tri (e) de categorie județeană.

Notă: Pentru sportivii care
concurează cu programul categoriei 
maeștri și nu îndeplinesc cerințele 
clasificării vor fi considerați în ca
tegorii de clasificare după cum 
urmează :

— cei care obțin 
categoria a II-a;

— cei care obțin 
categoria I.

media 7,00 —

media 8,00

Slmbătă și duminică,

PLENARA F. R. TIR
Azi, cu începere de la ora 16, 

în sala de la etajul VIII din str. 
V. Conta nr. 16 (sediul C.N.E.F.S.), 
6e vor desfășura lucrările plenarei 
Comitetului Federației române de

tir. Vor fi prezentate 
asupra activității pe 
planul de pregătire al 
pic și planul de măsuri pe 1974.

o informare 
anul 1973, 

lotului olim-

După cum «« știe, in vara anului 
trecut federația de specialitate a ho- 
tărlt schimbarea sistemului de des
fășurare a campionatelor republicane. 
Noul sistem, care a intrat în vigoare 
din toamnă. In ediția 1973—1974, a 
adus modificări importante, îndeo
sebi Ia nivelul primului eșalon volel- 
balistic. Scopul in care a fost insti
tuit acest sistem, prin consultarea 
tehnicienilor de la cluburile și aso
ciațiile sportive cu echipe în „A", dar 
modificat ulterior într-un cadru foar
te restrîns. era, evident, acela de a 
crea condiții mai bune de pregătire 
loturilor raționale. De altfel, noua 
formulă venea să susțină o idee mai 
de mult implantată în mijlocul foru
lui conducător al voleiului, și anume 
aceea a pregătirii de laborator a lo
turilor naționale. Și, astfel, perioada 
competițională s-a redus : echipele 
masculine și feminine de „A" au fost 
împărțite în cite două serii de cite 
6. Ele și-au încheiat turul și returul 
în 40 de zile (unele chiar în 301), ur-

mlnd ca tn februarie și martie să 
mal aibă loc două turnee (pentru 
locurile 1—6 și 7—12) pe parcursul 
a 10 zile de concurs efectiv. Este 
oare mai bună această nouă formulă 
competițională ?

In ceea ce ne privește, ne-am ex
primat rezerva față de valabilitatea 
ei. Și am arătat, pe parcursul des
fășurării campionatelor (tur și retur), 
consecințele sale : lipsă de interes în 
pregătire, scăderea nivelului tehnic 
și spectacular al meciurilor, activi-

în curs) nu au adus nici un serviciu 
voleiului romAnesc. De pildă, în ac
tuala ediție, încă după primele 5 eta
pe, echipele clasate, în ambele serii, 
pe locurile 1 și 2, erau ca și califi
cate în turneele finale pentru locurile 
1—6, iar ultimele nu mai aveau pici 
un fel de șansă. De aici, lipsa de in
teres în pregătire.

2
puțin

Atunci cînd am avut cam
pionate puternice, cu cel 

5—6 echipe de valori sensibil

tate efectivă mult prea redusă față 
de cerințele marii performanțe.

Iată de ce am considerat oportun 
să prezentăm, în cadrul unei anchete 
pe această temă, opiniile cîtorva spe
cialiști, cărora le-am adresat între
bările :

J A contribuit noua formula competițională la stimularea pregătirii continue

a echipelor, la interesul pentru campionat ? Ce avantaje sau dezavan-

taje au rezultat din punerea lui in practică ?

2

3

In ce măsură slujește noul sistem competițional la formarea unor re-

prezentative puternice ?

Ce sistem competițional vi se pare mai potrivit pentru stimularea acti-

vității pentru progresul voleiului ?

Publicăm astăzi primele răspunsuri la ancheta noastră, urmînd ca ulterior 
să facem loc celorlalte opinii.
Prof. GHEORGHE BODESCU (Politehnica Timișoara) :

ș Noua formulă este total ne-
x inspirată, datorită duratei

foarte scurte a campionatului : șapte 
săptămîni, plus două turnee dc cîte 
5 jocuri (se poate oare concepe vo
leiul de performanță cu numai 20 
de meciuri pe an'!) ; datorită dezin
teresului în pregătire creat Ia un 
moment dat Ia toate echipele și per
manent la cele de pe pozițiile valo
rice corespunzătoare locurilor 3—9 ;

______ 4 de scurtare a
(martie-octom-

primă- 
poate 
expe-

deoarece încercarea 
perioadei de pauză 
brie !) prin introducerea. în 
vară a „Cupei României" nu 
fi o soluție, știlndu-se trista — 
ricnță a acestei competiții ; deoarece 
prin noul sistem se neglijează întă
rirea activității în secții, care pierd 
interesul publicului și al organelor 
locale.

stimulează apariția altor elemente, 
dacă nu printr-un campionat puter
nic cu o perioadă competițională su
ficientă pentru creșterea valorică a 
jucătorilor ? De fapt, nu voleibaliștii 
cu perspective lipsesc, ci căile prin 
care pot fi aduși la cola performanței 
îngăduită de calitățile lor de bază. 
Se uită că voleiul se învață jucind 
cit mai mult, pregătindu-te pentru a 
juca cit mai mult și mai bine, pentru 
obiective cu adevărat stimulatoare. 
Sînt mulți jucători și jucătoare cu 
excepționale calități, dar care nu 
știu... să joace. Echipe naționale pu
ternice nu se pot crea decit din sec
ții puternice, din campionate inter
ne puternice, in urata unei activități 
competiționale susținute.

Mi-am pus, firește, întreba
rea dacă sistemul sprijini o2 .......... .......

mai bună pregătire a loturilor na
ționale. Și mi-am răspuns, după o 
mai atentă analiză, că și din acest 
punct de vedere este neinspirat. 
Pentru că numărul elementelor de 
valoare care sînt chemate la loturi 
este foarte mic și nici nu oferă ga
ranții serioase pentru o perioadă lun
gă. Cum se pot face eventuale 
locuiri.

RADU

___ în-
evcntuale promovări, cum se
ZAMFIRESCU și ION CONSTANTINESCU

(Universitatea Craiova) :
Sistemul competițional dez
bătut și aprobat în vara 

(cu prilejul analizei campio- 
1972—1973) de către antreno-

Q în cazul că se menține
** ideea unui campionat care

să cuprindă șt turnee (utile, pentru 
obișnuirea voleibaliștilor noștri cu 
sistemele de desfășurare a competi
țiilor internaționale), cred că ar fi 
mai nimerită alcătuirea unui super- 
campionat (sistem adoptat și în alte 
țări) cu 4 echipe care să concen
treze cele mai valoroase elemente și 
care sâ beneficieze de o perioadă 
competițională lungă, precum și un 
campionat de regularitate pentru alte 
10 echipe.

1
trecută 
ratelor . _ _____  ______
rii și delegații echipelor, nu seamănă 
cu cel care — spre marea noastră 
surprindere — ne-a fost comunicat 
de F.R.V. în ajunul competiției. Se 
hotărise inițial să se împartă cehi-' 
pele în două serii de cîte 6 formațiiȚ 
care să joace tur-retur, apoi primele 
2 din fiecare serie să susțină turne
ele finale pentru desemnarea cam
pioanei pe 1973—1974, iar restul de 8 
să joace din nbu un tur și un retur 
cu etape săptămânale. moștenindu-și 
situația din serie.-. Dar prof. Aurel 
Drăgan, probabil în calitatea pe care 
o are, și-a impus ulterior punctul de 
vedere în Biroul federal și a modifi
cat formula, lgnorînd părerea celor
lalți tehnicieni : și a apărut un sis
tem complet nestimulativ, inechita
bil, neinteresant. A lipsit aproape 
complet miza, ceea ce a afectat ca
litatea jocurilor. Acesta este 
dezavantajul de fond, fiindcă 
sînt și altele. Astfel, o echipă 
puțin valoroasă, participantă la tur
neele pentru evitarea retrogradării, 
se va putea salva dacă (grație și unei 
ilogice perioade de transferări, fixa
tă în ianuarie 1) va împrumuta pen-

Conf. univ. FLORIN BALAIȘ (C.S.U. Galați) :
■ De cîțiva ani, in volei se 

x încearcă găsirea de noi for
mule de desfășurare a campionatelor

tru 6—7 luni cîțiva jucători (jucă
toare), dacă va avea norocul să nu 
aibă atunci Indisponibilități în sex- 
telele de bază și dacă... nu va fi 
echipă universitară, căci se știe că 
intre campionat și turneele finale, 
este o sesiune de examene și studen
ții nu se pot pregăti ca lumea. In 
schimb, o alta mai bună, care nu se 
va îfteadra in acești „dacă" în 
meniul turneelor, va ajunge în 
Este normal, echitabil, corect ? 
poate spune că acest campionat 
oglinda muncii unui an întreg, 
totul se rezumă la 10 zile fatale sau 
providențiale ?

doar 
mai 
mai

internă slabă și valoarea mediocră a 
loturilor naționale. Am fost șl sint 
împotriva pregătirilor de seră, dar, 
în situația de față, altă soluție nu 
mai există, pentru a face față la 
„mondiale"

Q Consider sistemul competi-
° țlonal al Federației de bas

chet ca nimerit și pentru volei, cu 
condiția ca toate turneele să se des
fășoare în orașe neutre, pentru a nu 
se da naștere la suspiciuni. Dacă nu, 
ar putea fi luată In considerație va
rianta : tur-retur în
neelor (cite 3—4 jocuri), 
stabilesc participantele 
1—6 șl 7—12, In, aceste 
poate juca apoi un tțir 
eu etape săptămînale, precum și 
turneu final.

la Clmpulung Moldoveneso

FESTIVALUL SUCEVEAN
AL SPORTURILOR

sistemul tur- 
prin care se 
la grupele 
formule 

și un 1

DE IARNĂ
! se 
retur 

i unapropiate, am avut și reprezentative 
de certă valoare internațională. Exis
tă o corelație directă intre competiția
Prof. CONSTANTIN BENGEANU („U" Cluj) :

Sistemul de desfășurare a
x actualului campionat al e- 

chipelor de divizia A este departe de 
a realiză obiectivele ce stau acum 
în fața voleiului nostru. Consecin
țele, numeroase, au ieșit curînd la 
iveală. Astfel, pînă și cele două 
echipe masculine mai valoroase, Di
namo și ’ Steaua, liderele seriilor, 
avînd siguranța calificării în turneele 
pentru locurile 1—6, au privit super
ficial pregătirea. Lipsind stimulentul, 
ele s-au antrenat la întlmplare, după 
părerea mea, și ne-au convins de 
aceasta cu prilejul partidelor-interna
ționale susținute. Nivelul foarte scă
zut al campionatului, reducerea nu
mărului de jocuri și scurtarea peri
oadei competiționale față de vechiul 
sistem, sînt stări negative. In legătură 
cu aceasta, aș vrea să precizez că 
țările cu volei valoros pe plan inter
național 
ternice 
lungă.

Dar 
mijloc ol 

__ „_____  __  __  __ examen al 
valorii) ce am realizat ? Se spune că 
reducerea campionatului s-a făcut 
în scopul creării unui spațiu mai 
mare pentru pregătirea loturilor na
ționale... Oare nu s-a învățat nimic 
din rezultatele pregătirii pentru J.O.? 
în cursul analizei pe marginea com
portării la Olimpiada din 1972 a echi
pei masculine a fost criticată pregă
tirea artificială, de seră, ruptă de 
realitatea concretă. Și totuși...

progres al sportivului este jocul, 
dacă îl lipsim de acest 
progresului (și, totodată,

la festival vor participa 
simbătă după-amiază, la 

expoziției de fotografii-

au si campionate interne pu- 
desfășurate pe o perioadă

Campionatele interne, des
tul de slabe (slăbiciune a- 
de sistemul competițional 

sînt în relație directă cu 
care

2
gravată
actual)
valoarea loturilor naționale pe 
le alimentează. Principalul mijloc de

Q Un sistem competițional
° perfect, stimulativ, care să
contribuie la creșterea valorică a vo
leiului este riscant de prefigurat în 
grabă. El trebuie alcătuit, în orice 
caz, ir. concordanță cu condițiile 
concrete existente, bine chibzuit, pen
tru a sprijini eu adevărat creșterea 
performanțelor, a interesului pentru 
pregătire. Lucrez Ia o formulă cotn- 
petițională cu 3 faze, pe care aș vrea 
să o supun atenției specialiștilor în 
viitorul apropiat. Pînă atunci nu pot 
propune decit revenirea la vechiul 
sistem.

Anchetă realizată de 
Aurelian BREBEANU

La sfîrșitul săptămînii, orașul 
Cimpulung Moldovenesc va găzdui 
cea de a treia ediție a „Festivalului 
sporturilor de iarnă sucevene". Este 
vorba de o frumoasă manifestară 
sportivă la care își dau întâlnire, 
acum, în toiul iernii, mii de tineri 
din întreg județul Suceava pentru a 
se întrece pe pîrtiile de schi și să- 
niuș, pe inelul de gheață — la pa
tinaj viteză, și pe terenurile da 
hochei.

Invitații 
mal întîl, 
vernisajul
„Sportul sucevean la a XXX-a ani
versare a eliberării patriei", organi
zată la Casa de cultură a sindicate
lor, după care vor fi vizionate o 
suită de filme i

Seara, intre 
Școlii generale 
vor fi gazdele 
patinaj artistic, 
sugestiv „Festival pe luciul 
ții". După acest inedit prolog, 
de duminică va fi rezervată în ex
clusivitate întrecerilor de săniuțe, 
de patinaj și de schi, organizate în 
acest an în cadrul „Cupei tineretu
lui", precum și a unui turneu de ho
chei la care îți vor da ccncursul opt-, 
echipe.

sportive.
orele 1S—20, elevii 
nr. 4 din localitate 
unei demonstrații de 

, de masă, intitulată 
ghe- 
ziua

O După părerea noastră, acest
“ sistem nu a influențat

bine nici pregătirea sportivilor 
loturile naționale. Numai jocurile 
miză puteau să-i stimuleze, 
lipsit 1

Dar

în 
din 
cu 
au

3 Propunem Insistent 
regină, chiar înainte

să 
de tur

neele din februarle-martie ale acestui 
campionat, la formula de desfășu
rare aprobată în ședința lărgită din 
iunie 1973. Numai astfel se 
munca depusă la echipe pe 
an competițional.

se

respectă
întregi’1

că ulti-naționale. Doresc să precizez 
mele două asemenea formule (și în
deosebi cea din sezonul competițional

Intr-o dimineață geroasă de ianuarie, în stațiunea Păltiniș. în rîndul 
celor care sar se disting : S. Mihalcea, Gh. Ciochină, A. Mihai, A. Năstac, 
R. Cosma, V. Croitoru etc.

Din 1967, pugiliștii noștri frun
tași își petrec vacanța de iarnă 
într-una dintre cele mai frumoase 
și mai liniștite stațiuni montane, 
Păltinișul. Ca de obicei, antrenorul 
emerit Ion Popa și-a convocat ele
vii și de data aceasta, pentru cîte
va zile, la cabana ce poartă- nume
le stațiunii situate la o altitudine 
de 1425 m.

Din dorința de a-i informa pe 
cititorii noștri ce fac în aceste zile 
cei mai valoroși boxeri ai 
pornit pe ruta, nu lipsită 
dificultăți, 
Păltiniș.

După mai 
pe șoseaua

Foto : Petru CIORAN-Păltiniș

PORNIND DE LA UN SONDAJ INTR-UN LICEU BUC URESTE AN

Liceul bucureștean nr. 36 din Drumul Sării este una dintre unitățile 
școlare cu bune rezultate pe linia turismului. Aproape săptămînal, grupuri 
de elevi din diferite clase (începînd de la cele mici și pînă la cele mari) 
se îndreaptă spre zonele de agrement din București sau pornesc spre 
munți. Se pune — totuși — o întrebare : în ciuda tuturor acestor succese, 
cu care nu se pot mîndri multe școli, numărul de acțiuni, frecvența și, 
mai ales, eficacitatea lor silit oare satisfăcătoare, răspund ele cerințelor 
legitime ale unei generații în formare, setei de cunoaștere a unor tineri 
ce pășesc pragul spre maturitate ? Am considerat că, pentru a răspunde 
la aceste întrebări cu caracter general, ne-ar fi de un real ajutor studiul 
unui eșantion de elevi din această unitate școlară cu 
—n- ------ • - - aceasta, oferă o bază

un alt aspect. 10 dintre ei au in
dicat drept prim impediment în 
calea efectuării excursiilor _lipsa 
tovarășilor de drumeție. („Prima

dificultate pe care o întâmpinăm 
este din partea noastră : nu' putem 
să ne 
grup"

organizăm niciodată 
— citat).

un

București —

bine de o oră 
de curînd

Organizația de tineret și diriginții

intrat în

țării, am 
de unele 
Sibiu —

de urcuș 
asfaltată,

multe reușite și care, tocmai prin 
pentru schimb de experiență.

,Toți elevii îndrăgesc
Vom porni discuția de la o con

statare generală : 
vii consultați (27 
s-au declarat do 
parea la cît mai 
ristice, pe trasee 
mai mult pe jos. 
asigurată premisa principală a u- 
nei bogate și susținute activități 
de drumeție: acordul participanți- 
lor. Și totuși, întrebările noastre 
au primit deseori, răspunsuri de 
loc îmbucurătoare. începînd din 
luna august 1973 și pînă acum (deci 
pe parcursul a 6 luni), marea ma
joritate a celor întrebați — au e- 
fectuat o singură excursie, iar 7 
nici una. Așadar, atît participarea 
cantitativă cît și frecvența unor

absolut toți ele- 
din anul IV C) 

acord cu partici- 
multe acțiuni tu- 
variate, efectuate 
în acest fel este

O concepție greșită
13 dintre elevii anului IV C 

nu au ieșit din București în va
canța de iarnă recent încheiată. 
Motivul invocat: prepararea difi
cilelor examene din vară. Pentru 
alți 12, excursia organizată de 
școală în luna august a fost ul
tima. Din aceleași motive. Iată o 
concepție cît se poate de greșită, 
și cînd afirmăm acest lucru avem 
în vedere, în primul rînd, familia. 
Nu pentru că nu ar fi cultivat încă 
din fragedă copilărie gustul de a 
voiaja al urmașilor (fapt Ia fel de 
adevărat) cît pentru încurajarea, 
recomandarea și chiar 
levilor de a rămîne în 
aplecați peste masa de 
se pregăti, fără pauze

obligarea e- 
permanență 
lucru, de a 
pentru re-

— repetăm — 
largă și solidă

călătoria. Și totuși
asemenea acțiuni ______ _____

Cum poate fi, totuși, explica
tă această opoziție 
dorința exprimată 
mai 
tic 
Am 
rile 
mai . . _
levilor. Am consultat și cîțiva fac
tori cu atribuții din liceu și am 
reușit să descoperim cîteva bariere 
ce stau încă în calea turismului. 
Le considerăm importante, nu atît 
raportate la Liceul 36, cît la ma
rea majoritate a școlilor, prin ca
racterul de generalitate pe care îl 
prezintă și pe care le vom semna
la în cele ce urmează.

lasă de dorit.

ce există între 
de a face cît 
și modul prac-multe călătorii , __ ___

defectuos de realizare a ei ? 
nuanțat și mai mult întrebă- 
și am procedat la o analiză 
amănunțită a răspunsurilor e-

cu multiple cauze
facerea psihică, timp de aproape 
un an de zile. Nu putem să nu 
găsim o vină și școlii pentru a 
nu fi procedat la organizarea, mai 
frecventă a acțiunilor turistice. 
Cele două excursii inițiate (în au
gust și în decembrie) au găsit e- 
cou în anul IV C și dacă ar fi 
să ne ghidăm numai după acest 
lucru, puteau avea sorți de reușită 
și altele similare. Totuși, cei mai 
în culpă sînt înșiși elevii. Ei se 
află la o vîrstă Ia care pot distin
ge singuri activitățile care le pot 
fi de folos sau nu: își pot impune, 
într-o oarecare măsură, părerile și 
pot obține de la părinți ajutorul 
material trebuincios. Lipsa iniția
tivei elevilor mai apare și sub

Din acest moment am 
domeniul altor mecanisme care nu 
funcționează în mod cu totul co
respunzător : factorii de care de
pinde o bună activitate turistică. 
Cui îi revine sarcina ca, uzînd 
influența sa, să declanșeze și 
mobilizeze (cel puțin pentru în
ceput) pe eventualii amatori <1~ 
drum, decit ORGANIZAȚIEI 
U.T.C. ? Slab este si aportul OR
GANIZATORULUI TURISTIC, în a- 
tribuțiile căruia intră agitația prin
tre colegi în favoarea diferitelor ac
țiuni, convingerea lor de a participa 
ia o excursie, depistarea și unirea 
în grupuri a amatorilor existenți. 
Directorul adjunct al Liceului 36, 
C. Prisecaru, sublinia o idee valo-

de 
să

de

ÎN LOC

aceea a libertății deroasă: 
țiune a elevilor, a afirmării 
ritului lor de inițiativă. Așa 
fost organizate și cele două 
cursii, deja amintite, dar care, 
păcate, rămîn... singurele !

Dintre ceilalți factori cu mare 
influență în domeniul turismului 
școlar fac parte și DIRIGINȚII. 
„Dacă există o strînsă colaborare 
— ne spune profesoara Gabriela 
Necșulescu — între toți diriginții 
unei școli, nu se poate ca lucru
rile să nu meargă bine. Influența 
acestui profesor asupra clasei este 
determinantă, 
mai suferim 
interacțiuni", 
mult adîncită 
conda Sfetcu

DE

ac- 
spi- 

au 
ex- 
din

Din păcate și noi 
în direcția acestei 

Ideea a fost și mai 
de directoarea Gio- 

care sublinia impor-

CONCLUZII CÎTEVA
După cum se vede carențele turismului ș_

multiple și ele se fac evidente și în unitățile de 
învățămînt cotate cu rezultate bune la acest capitol, 
așa cum este cazul Liceului nr. 36. Nu am dori să 
accentuăm că unul dintre mijloacele cele mai e- 
ficiente de corijare a situației (ne referim la toate 
instituțiile de învățămînt) rămîne colaborarea între 
factorii cu atribuții (U.T.C., corp profesoral, direcțiu
ne, organizator turistic, B.T.T.) la care se adaugă fa
milia. Este un fapt cunoscut. Am sugera și alte cîteva, 
fără pretenția de a le epuiza :

• Să se acorde o mai mare
excursiile în zona preorășenească 
pectiv se pot organiza mai lesne 
Argeșului, dar chiar șî spre alte ..
ca Mogoșoaia, Buftea, Snagov, Cernica. Ele presu
pun deplasări scurte, puțin costisitoare și oferă ti
neretului nu numai un atrăgător cadru natural, dar 
în multe cazuri și 
biective turistice.

• B.T.T. acceptă ___ __ ________ ___ _ — ..
de turiști. Unirea a două școli (clasele paralele)

școlar sînt

preocupare pentru 
; din cartieryl res- 
excursii spre lunca 
zone de agrement

prilejul de a vizita interesante o-

doar grupuri cu număr fix, 30-40

tanța încrederii pe care părinții 
trebuie s-o aibă în însoțitorul e- 
levilor în excursie. „E cu atît mai 
bine ca acesta să fie însuși diri
gintele clasei, omul care își cu
noaște mai bine elevii, cel care are 
cea mai mare prestanță în fața lor".

Un alt organ ce poate avea mari 
influențe în 
mului școlar 
șurile elevilor 
unele carențe 
lucru : insuficienta popularizare a 
acțiunilor (unii elevi acuză lipsa 
programelor interesante de excursii 
în unele regiuni : Apuseni, Mara
mureș ; fapt eronat, căci ele sînt 
organizate I), ghizi slab pregătiți, 
punerea la dispoziție a unOr ca
bane neamenajate corespunzător, 
excursii fără porțiuni de mers pe 
jos. Alții evidențiază greutatea O- 
cupării camerelor în diferite loca
lități de munte sau lipsa de soli
citudine a personalului în cazuri
le excursiilor individuale și în da
una grupurilor organizate etc.

impulsionarea turis- 
este B.T.T. Răspun- 
au scos în evidență 
ale modului său de

iată-ne la capătul traseului. Caba
na, ce găzduiește de atîția ani cele 
mai renumite „mănuși" ale țării, 
am reperat-o ușor. Se știa în toată 
stațiunea că Simion Cuțov, Gabriel 
Pometcu, Alee Năsac, Aurel Mihai, 
Ion Gyorffi, Mircea Tone, Sandu 
Tîrîlă și alți boxeri a căror faimă 
a trecut de mult granițele țării sînt 
din nou oaspeți ai Păltinișului.

Seara am petrecut-o împreună la 
televizor. Băieții erau obosiți. Di
mineața, în „aerul tare" după jocuri 
cu mingea medicinală, tăiaseră 
lemne cu topoarele, exercițiu cu
noscut pentru forța de lovire pe 
care o dezvoltă, dar și pentru difi
cultatea sa.

A doua zi, dimineața, după în
viorarea obișnuită, antrenorul Du
mitru Ion i-a anunțat pe cei 18 pu
giliști că la ora 10 vor porni într-o 
excursie de 3000 m, pînă în Poiana 
Găușoarei.

La ora stabilită, 
buni pugiliști din țară (din rîndul 
lor lipseau doar “ “ •
Calistrat Cuțov și 
se găseau într-un turneu în Italia), 
echipați adecvat, s-au aliniat la 
startul unui cros pe distanța de 
3000 m. Traseul pînă în Poiana 
Găușoarei urmează o potecă de 
munte prin pădure, străbătută de 
la căderea zăpezii, numai de cîțiva 
excursioniști curioși și de boxerii 
noștri fruntași care au transfor- 
mat-o în pistă de alergare.

Plecarea a avut loc în grup com
pact, dar odată cu accentuarea 
pantei (pe distanța de 1500 m este 
o diferență de nivel de 250 m), cei 
mai buni „cățărători", Gabriel Po
metcu. Mircea Tone, Sandu Tîrîlă. 
s-au și desprins de colectiv, luînd 
conducerea plutonului. în conti
nuare, ajutați de fondul alb al ză
pezii, am urmărit coloana vie mul
ticoloră ce continua să se depăr
teze pe traseul șerpuit al cărării 
de munte. I-am văzut pe pugiliști 
acolo sus, pe petecul acela alb, la 
„punctul de control", unde s-au 
oprit pentru cîteva clipe să inspire 
profund aerul curat al înălțimilor, 
După alte cîteva minute, cei mai 
buni alergători soseau la cabană cu 
treningurile aburind.

— N-avem prea mult timp de o-

grupul celor mai

Paul Dobrescu, 
Ion Alexe, care

dihnă iarna aceasta — ne-a 6pus 
antrenorul Ion Popa. Așa incit fo
losim o parte din vacanță și pentru 
mărirea capacității de efort a orga
nismului. Echipa reprezentativă in
tră în focul întrecerilor internațio
nale încă de la începutul lunii mar
tie. In zilele de 8 și 10. pugiliștii 
noștri vor susține întîlnirile tradi
ționale cu echipa R.D. Germane. 
Zece zile mai tîrziu (19—24), se vor 
disputa turneele pe categorii de 
greutate, competiție ce constituie 
un important criteriu de selecție 
și apoi, în mai, turneul „Centura 
de aur" va definitiva echipa care 
va participa Ia prima ediție a cam
pionatelor mondiale.

— La competiția supremă vom 
participa cu o formație completă-?

— Este greu de precizat acum. 
Mai este multă vreme pînă la tur
neul mondial de la Havana, ce se 
va disputa în luna august. Pînă a- 
tunci, se mai pot întîmpla multe. 
Oricum, la aceste întreceri vom tri
mite numai sportivi capabili să ne 
reprezinte în cele mai bune condi- 
țiuni. Cum nu dispunem de aseme
nea elemente Ia toate categoriile, 
probabil că nu vom deplasa o gar
nitură completă.

In rîndul celor evident marcați 
de efortul depus l-am recunoscut 
și pe Sandu Mlhalcea, acest real 
talent al boxului românesc, dar 
care, din motive ce țin numai de 
voința și de educația sa, n-a putut 
atinge ’ pînă acum nivelul perfor
manțelor ce altfel i-ar fi fost 
sibile.

— Ce faci, Sandule, devii 
cuminte ?

— Sînt hotărît. Altfel, anii 
Vreau să-mi încerc și eu capacita
tea de luptă într-o mare întrecere 
internațională de genul cmapiona- 
telor mondiale de la Havana. Mai 
sint pină atunci șapte luni, timp în 
care am să fiu printre cei mai dis
ciplinați sportivi.

Am întrerupt aici discuția cu a- 
acest controversat sportiv. Dr. Pe
tru Radovici și asistentul Dan An- 
gheliu îi chemau pe pugiliștii fr> * 
tași la o cană 
binevenit după 
temperatură de 
Celsius.

accc-

băiat

trec...

pugiliștii fr> X. 
cu lapte fierbinte)^ 
efortul depus pe o 
minus 20 de grada

Mihai TRANCĂ

Baschetbalistul Oczelak
sancționat de clubul Steaua»

Consecvent și prompt în 
curmarea actelor de indisciplină 
ale sportivilor ce-i aparțin, clubul 
Steaua (Biroul consiliului clubului 
și Biroul secției de baschet) a ana
lizat comportarea lui Gheorghe 
Oczelak în meciul Steaua —• 
I.E.F.S. Apreciind — în unanimi
tate — că atitudinea avută pe te
ren de respectivul sportiv (proteste 
la adresa arbitrului) reprezintă un 
act de indisciplină care nu trebuie 
să caracterizeze pe un sportiv mi
litar, conducerea 
tărît :

— suspendarea 
(din divizia A) a 
Gheorghe Oczelak ;

— discutarea comportării sale în 
organizația U.T.C. din care face 
parte.

în plus, au fost luate severe mă
suri pe linie, profesională.

clubului a ho-

pe două etape 
baschetbalistului

SUGES Tll
pentru alcătuirea 
soluție, cunoscută 
noi cunoștințe.

• Profesorii de
țe cu turismul (istoria, geografia, româna) să facă per
manent referiri în expunerile lor la diferite obiective 
turistice pentru ca elevii să fie familiarizați cu ele 
și să dorească a le cunoaște

• Colțul turistic al școlii să 
nunțurilor stricte de excursii, 

parcursuri (adresate diferitelor 
vîrstă și preocupările elevilor), 
ajunge la ele, 
în care se pot contracta

• Pentru ca părinții să 
poate că ar fi normal ca, 
să participe la excursii și 
asupra programelor de drum, asupra disciplinei pe 
durata acțiunii, asupra eficienței drumeției și călă
toriilor.

unui asemenea grup 
fiind dorința elevilor

diferite specialități ce

poate fi o 
de a face

au tangen-

și vedea.
cuprindă, în afara a- 
și descrieri ale altor 

clase, în funcție de 
modul cum se poate 

punctele de interes și atracție, felul 
excursiile respective etc.
aibă încredere nelimitată, 
prin rotație, unii dintre ei 
să-i informeze pe ceilalți

Radu TIMOFTE

CUPA STEAUA" LA TENIS99
In continuarea confruntărilor din 

cadrul competiției de tenis dotată 
cu „Cupa Steaua", s-au disputat 
meciuri din turul I, cîteva dintre 
ele fiind atractive. Intr-una dintre 
acestea, L. Soare (Steaua) a și pro
dus, de altfel, o surpriză, întreeîn- 
du-1 în trei seturi: 7—5, 4—6, 6—3 
pe favoritul nr. 2, M. Mîrza (Pro
gresul).

Cîteva rezultate din categoria 
15—16 ani i S. Orășanu (T.C.B.) 
— V. Dumbravă (Steaua) 6—3, 7—6; 
H. Hanganu (Steaua) — Gh. Marin 
(Steaua) 6—0, 6—1. In cealaltă ca
tegorie de vîrstă (17—18 ani) s-su 
înregistrat următoarele rezultate; 
L. Soare — C. Rădulescu (Șc. sp. 3)
2— 6, 6—2, 6—1 ; C. Ionescu (Dina
mo București) — C. Ristea (Steaua)
3— 6, 6—3, 6—4 ; S. Orășanu •— 
D. Comănescu (Petrolistul Cîmpina) 
7—5, 6—4; V. Tomescu (Steaua) —

R. Tîlmaciu (Cutezătorii) 6—0, 6—3; 
La senioare: Sanda Guțu (Șc. so 
3 Buc.) — Mariana Tudor (Metalul 
Tîrgoviște) 6—3, 6—4 ; Anca Flo- 
reșteanu (C.S.U. Construcții) — A- 
dina Caimacan (Șc, sp. nr. 3 Bucu
rești) 6—1, 7—6 : Gabriela Dinu 
(Dinamo București) — Ioana Nichi- 
ta (Progresul) 6—0, 7—5.

Iată și cîteva rezultate din turul 
II la juniori (15—16 ani): I. Io- 
vănescu (Progresul) — S. Zaharia 
(Dinamo București) 6—3, 3—6, 6—3; 
A. Dîrzu (Progresul) — D. Bucă
tarii (T.C.B.) 6—3, 6—3 ; V. Dabija 
(T.C.B.) — A. Cioclov (Steaua) 6—1, 
6—4 : S. Zancu (Cutezătorii) — 
D. Stănescu (Metalul Tîrgoviște) 
6—1, 6—1 ; S. Popescu (Cutezăto
rii) — H. Hanganu (Steaua) 6—3, 
6—3.

întrecerile continuă zilnic, între 
orele 8—13 și 14—22 în sala Steaua.
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PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B Șl C
F. C. BIHOR N-A ABANDONAT

DE LA F. R.F.
La începutul sezonului trecut, 

F.R.F. a hotărît ca formațiile din 
diviziile B și C să trimită obliga
toriu în teren un jucător junior. 
Măsura federației — care urmărea 
promovarea șl încurajarea elemen
telor tinere, dotate — a fost deju
cată, se știe, marea majoritate 
a echipelor procedînd la înlocuirea 
(juniorului după numai cîteva mi
nute de la începerea partidei. Și 
precizarea ulterioară a federației 
(„Juniorul poate fi înlocuit numai 
în cazul în care se accidentează") 
a fost contracarată, cu bunăvoința 
unor medici care au diagnosticat 
drept accidentări niște simple si
mulări.

La propunerea comisiei de com
petiții, Biroul federal a decis ca, 
fncepînd cu noul sezon, juniorul 
să fie înlocuit, în cadrul celor 
două schimburi regulamentare. 
NUMAI CU UN ALT JUNIOR.

MECIURI AMICALE
STEAGUL ROȘU—DINAMO 3-1 (2-1)

Pe stadionul Municipal din Brașov, în 
fața citoi za sute de spectatori a avut 
loc primul joc amical din acest an al 
echipei steagul roșu. Inttlnlrea a opus 
echipele de Divizia A Steagul roșu șl 
Dinamo București. în duda terenului 
greu, acoperit cu zăpadă, jucătorii ce
lor două formații au manifestat o deo
sebită vervă, angajlndu-se fără mena
jamente la efort. Mai dedșl în acțiunile 
ofensive, brașovenii au obținut victoria 
cu 3—1 (2—1), prin golurile maroate, tn 
ordine, de Pescaru (2), Dumltrache șt 
G. Sandu — autogol. A arbitrat C. Ghlță 
(Brașov).

RAPID A JUCAT IERI „ÎN FAMILIE"
Primul med amical al Rapidului a 

atras ieri în potcoava Giuleștiulul apro
ximativ 400 de spectatori. Parteneră de 
joc, formația de tineret-rezerve a fero
viarilor. Medul a fost la discreția coe
chipierilor lui Dumitriu. în jocul cărora 
am remarcat verva liniei ofensive care a 
desfășurat acțiuni cursive și ingenioase. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 3—0 
<2—0) în favoarea primei echipe, prin go
lurile înscrise de Rișniță, Neagu și Pe- 
treanu. Cea mal aplaudată fază a în- 
tilnir.il nu a fost însă fructificată, autorul 
ei, Bartales, trim ițind mingea pe lingă 
bară, după ce. lansat- în adîndme de la 
centrul terenului, a demarat irezistibil, 
a driblat doi fundași și pe portarul ad
vers...

Antrenorii Ion Urcheatu șl Nicolae Be- 
lizna au folosit echipa: Roșea — Pop, 
Grigoraș, (Pleșoianu), Angelescu, Ma
nea — Rișniță, Marin Stelian — Petrea- 
nu, Dumitriu II, Neagu, Bartales (Năs- 
turescu). Savu șl Niță nu au jucat, fiind 
aeddentați. în repriza a doua a amica
lului de ieri. Grigoraș și Bartales s-au 
accidentat, motiv pentru care au fost 
lnlocuițl.

NOI ÎNTRECERI IN „CUPA TINERETULUI
SLOBOZIA. S-au încheiat între

cerile pe oraș din cadrul „Cupei 
tineretului". La tenis de masă (35 
de finaliști), pe primele locuri s-au 
situat Liviu Dinescu (Știința Slo
bozia), Nicolae Cursa (Energia Slo
bozia) și Ștefan Constantin (într. 
de energie electrică Slobozia), iar 
la fete (11 finaliste) Ioana Gheor
ghe, Norica Gheorghe, Alexandrina 
Stroe, toate de la Știința Slobozia.

în întrecerea șahiștilor (32 de fi
naliști), fruntașii au fost Petre A- 
lexandru (Șc. generală 1), Petre 
Ionel (Liceul teoretic) și Malama 
Sotir (Școala generală 3). La fete — 
Anișoara Boloianu și Sorina Oneci, 
ambele de la Școala generală 3 și 
Paicu Ana de la Liceul industrial.

în localitate s-a dat totodată 
startul în campionatul județean de 
volei și handbal. Conduc în clasa
ment Știința Slobozia (volei) și Ce
luloza Călărași (handbal).

MEDIAȘ. Profitînd de timpul 
prielnic, s-a dat startul, la Me
diaș, la întreceri de săniuțe și 
patinaj. De asemenea, la clubul 
tineretului au avut loc întreceri 
de șah și tenis de masă. Pe dealul 
Gloria din vecinătatea orașului s-a 
desfășurat întrecerea de săniuțe. 
Au fost prezenți elevi din toate

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

taioare etc.
• costume bărbătești, pentru toate vîrstele.
• impermeabile, canadiene, bluze de vînt etc. — matlasate și nematla- 

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

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

• stofe pentru palton ți stofe groase fantezi (pentru îmbrăcăminte de 
iarnă).
...ți multe alte articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, toate cu re

duceri de prețuri pînă la 30% în cadrul TIRGULUI DE IARNA I TÎRGUL 
DE IARNA — UN BUN PRILEJ DE ECONOMII IN FAVOAREA BUGE
TULUI FAMILIEI DV. I

DUPĂ PRIMUL TURNEU AL UNEI ECHIPE 
ROMÂNEȘTI DE CLUB IN JAPONIA

• F.C. Constanța a revenit de la Osaka și Tokio
Alaltăieri a revenit în țară F. C. 

Constanța, care a întreprins un 
turneu de trei jocuri în Japonia. 
Constănțenii au fost prima echipă 
de club românească — care a 
jucat în „Țara soarelui răsare" și 
această inaugurare a unor relații 
directe cu soccerul japonez merită 
o subliniere. Așa că am solicitat 
conducătorului delegației, Foti D. 
Foti, președintele clubului constăn- 
țean, cîteva impresii asupra turneu
lui dar și asupra comportării lo
tului pe care l-a condus în înde
părtata Japonie.

„Primul lucru pe care vreau să-1 
remarc, ne spunea interlocutorul 
nostru, e excepționala primire de 
care ne-am bucurat, ca și perfecta 
desfășurare a turneului. EI a fost 
organizat de Federația de fotbal 
a Japoniei împreună cu unul din
tre marile ziare din Tokio, „Hi
tachi". Totul s-a prezentat fără 
cusur. De la călduroasa festivitate 
de la sosire, pînă la emoționantul 
rămas bun. Condițiile de joc — 
terenurile, arbitrajele, asistența etc.
— cele de găzduire, s-au ridicat la 
nivel optim.

Pot spune că am făcut bine ac- 
ceptind participarea Ia acest tur
neu. In primul rînd cred că am 
făcut o bună propagandă fotbalu
lui românesc, echipa noastră pri
mind cupa pentru cel mai valoros 
fotbal; ea s-a bucurat de simpatia 
și aplauzele publicului. Președintele 
forului de specialitate japonez, 
Y. Nozu, membru al Comitetului 
executiv F.I.F.A, a ținut să subli
nieze în repetate rînduri compor
tarea lui F. C. Constanța și a in
vitat echipa noastră Ia ediția 1975 
a turneului, ediție care va avea o 
amploare sporită, cu prezențe noi 
la startul său".

Președintele lui F. C. Constanța 
ne spunea că drumul spre capitala 
Japoniei s-a făcut, și la ducere 
și la întoarcere, pe ruta București
— Moscova — Tokio, marea dis
tanță Moscova — Tokio fiind par
cursă, fără escală, după un zbor 
de 12 ore Ia bordul unui IL 62. Așa 
cum 6e știe, jucătorii conduși de 
Em. Hașoti și P. Comăniță au sus
ținut prima întîlnire în compania 

școlile municipiului, în număr de 
peste 200. După disputarea a două 
manșe au fost desemnați următorii 
cîștigători; fete, 6—10 ani — Si
mona Goran (Șc. gen. 3), 11—14 
ani — Maria Marian (Șc. gen. 7) ; 
băieți, 6—10 ani — N. Goroș (Șc. 
gen. 4), 11—14 ani —• K, Hammer.

Dealul Binder Bubi a fost, în 
același timp gazda întrecerilor de 
schi.

Z. RISNOVEANU — coresp.

GIURGIU. Casa Tineretului și 
sălile de sport de la Școlile gene
rale nr. 4 și 5 din localitate au 
găzduit etapa municipală la șah. 
La întrecere au fost prezenți 
144 de concurenți. La băieți, 
locul I a fost cîștigat de Vio
rel Pascal (Liceul nr..2), iar la fete 
locui I i-a revenit Ilenei Nuțu (Li
ceul nr. 1).
Traian BARBALATA — coresp.

BOTOȘANI. în județul Botoșani 
au avut loc ample manifestări pri
lejuite de etapa de masă a „Cu
pei Tineretului". La Liceul peda
gogic, peste 500 de elevi au fost 
prezenți la concursurile de tenis 
de masă, șah, minifotbal și alergări. 

selecționatei olimpice a Japoniei. 
După opinia tehnicienilor noștri, 
reprezentativa — speranță a fot
balului japonez — e superioară 
primei selecționate. Scorul: 0—0. 
F. C. Constanța a prezentat urmă
torul unsprezece: Popa — Jurcă, 
Stoica, Antonescu, Ghirca — Con- 
stantinescu, Vigu — Tănase, Cara- 
man, Mărculescu, Lică. 25 000 de 
spectatori erau prezenți pe stadio
nul din Osaka Ia această întîlnire. 
In continuare, turneul s-a desfășu
rat la Tokio, avînd ca loc de des
fășurare splendidul stadion olimpic. 
Media spectatorilor care au urmă
rit întîlnirile a fost de 40 000, do
vadă a ascensiunii fotbalului în 
preferințele sportive ale japonezi
lor. Juventus Sao Paulo a fost al 
doilea adversar al' jucătorilor noș
tri. Brazilienii au învins cu 2—1. 
Ei au deschis scorul, Tănase a e- 
galat ; din nou Juventus a mar
cat — la cinci minute după pauză

HAJNAL ARE, POATE, 
DREPTATE, DAR...

Exact în ziua aceea se reunea la 
București noul lot național. în ho
lul hotelului „Carmen" din Predeal, 
unde se afla pentru pregătiri for
mația A. S. Armata Tg. Mureș, 
Haj nai comenta evenimentul cu vă
dită și declarată tristețe. Prinsese 
gustul naționalei, fusese mai mult 
rezervă, e drept, dar jucasb de pa
tru ori și în prima reprezentativă 
a țării, ultima dată cu Italia, la 
București, cînd marcase și un gol, 
cel egalizator. Și, acum, nici măcar 
în lotul lărgit nu figura !...

— Am auzit voci care au spus 
că, după meciul acela cu Italia, 
credeai că fotbalul a început și s-a 
sfîrșit cu tine, iar din optica a- 
ceasta au apărut și rabaturi în 
pregătire...

— E adevărat că în ultima vre
me am traversat o criză de formă. 
Cauzele au fost, însă, legate de 
școală șî de anumite probleme fa

in aceeași localitate, peste 20 000 
de tineri au fost prezenți la di
verse întreceri dotate cu „Cupa 
Unirii" : atletism, cros și handbal 
La turneul de handbal, unde au 
fost prezente echipe din Bacău, Ro
man, Fălticeni și Șiret, câștigătoa
re a fost declarată echipa Șoimii 
din Botoșani.

O. FILIP — coresp. *ud.

ORADEA. Pe dealul Viilor s-a 
desfășurat etapa municipală a „Cu 
pei tineretului" la schi și săniuțe. 
De asemenea, Ia Salonta, la Casa 
pionierilor, a avut loc faza orășe
nească la șah și tenis de masă.

Ilie GHIȘA — coresp.

PRIN MUNCA PATRIOTICĂ

Membrii asociației sportive Di
namo din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au reușit, după o 
jumătate de an de eforturi susți
nute, să construiască, din deșeuri 
și materiale de la demolări, o fru
moasă arenă de popice cu două 
piste. La lucrările de amenajare 
a acestei baze sportive au contri
buit și numeroși iubitori ai jocu
lui de popice de la alte asociații 
sportive din oraș, prestînd sute de 
ore de muncă patriotică. Princi
palii animatori ai acțiunilor vo
luntare au fost Nicolae Irimia, 
loan Loață, Traian Crăciun, Mir
cea Ștefănescu, Vasile Răstășeanu, 
Constantin Alupei și alți oameni 
cu mult spirit gospodăresc și ini
țiativă.

Gh. GRUNZU-coresp.

CENTRE DE INIȚIERE 
TN PATINAJ Șl SCHI

în municipiul Rm. Vîlcea au 
fost amenajate, în ultimul timp, 
pîrtii de schi și patinoare natu
rale. Una dintre cele trei pîrtii de

Tracțiune... părintească ți prima 
lunecare fericită pe zăpadă.

Foto: Petre NAGY — Cluj 

— și, cu toate eforturile lor și 
dominarea avută, jucătorii constăn- 
țeni n-au mai putut egala. Forma
ția ? Aceeași ca în prima întîl
nire, cu deosebirea că Ștefănescu 
a luat locul lui Popa în poartă, 
iar Tănase. accidentat, a fost în
locuit cu Negoescu. Spre sfîrșit, în 
locul Iul Constantinescu a intrat 
Oprea. In fine, în a treia partidă, 
și ultima, a turneului, F. C. Con
stanța a jucat cu reprezentativa 
Japoniei ; scor 0—0, jucătorii noștri 
ratind mult (au avut și trei bare). 
Un clasament al celor mai bune 
comportări individuale ni-i pre
zintă în frunte pe Jurcă, Antonescu, 
Constantinescu și Lică.

Acum, întregul lot constănțean 
are o mică vacanță. De sîmbătă 
vor fi reluate antrenamentele și, 
curînd, primele jocuri amicale, pînă 
acum fiind perfectate partide cu 
Poiana Cîmpina și Tractorul Brașov.

miliare, și nu de o îngimfare a 
mea, cum spun unii. Să știți că tot 
timpul m-am pregătit ca lumea, 
chiar și acum...
— De ce chiar și acum ?...

— Pentru că lăsarea mea în a- 
fara Iotului național m-a afectat 
foarte profund, deși o socotesc o- 
biectivă. Spun obiectivă, pentru că 
eu la echipa de club joc extremă, 
iar la lot mă chemau ca fundaș 
lateral stingă. Acum mă pregătesc 
să joc în retur fundaș lateral la e- 
cliipa mea de club. Altceva nu mai 
joc ! Pentru că nu vreau să mor pe 
extremă ca un jucător oarecare.

— S-ar putea ca acest categoric 
„altceva nu joc!“ să te facă re
zervă și la echipa de club, și a- 
tunci, chiar, adio orice vis de na
țională !...

— Mai bine nimic decît un ju
cător oarecare! Nu uitați că am 
numai 22 de ani și dacă acum na
ționala caută un fundaș stingă, de 
ce să nu candidez și eu ?! Ca 
extremă pot să aștept încă zece ani 
și tot nu voi juca în echipa na
țională. Marcu e o extremă cla
sică, mai sint și alte extreme îna
intea mea...

— Și ca fundaș lateral crezi că 
ai avea șanse?

— Cred! Tare aș vrea să Joc 
tn retur fundaș stingă și să vedeți 
ce duel interesant ar fi cu Nistor, 
oare apare drept o soluție... fără 
concurență. Și, mai ales, ce duel 
ar fi cu Deleanu, după mine cel 
mai bun fundaș lateral din țară!

— Numai că trebuie să ții cont 
șl de necesitățile echipei de club.

— De șase ani, de cînd joc în 
prima echipă, cred că am ținut cont 
de aceste necesități. Pentru că am 
jucat pe orice post a fost nevoie. 
Știu că Czako e poate cel mai con
stant jucător din formația noastră, 
dar ar fi o concurență, și, cum eu 
am fost „sacrificat" pe extremă, 

schi și săniuș date în folosința ti
nerilor și vîrstnicilor, și anume 
cea de Ia Mînăileasa, situată la o 
altitudine de 2 000 m, este deser
vită de un baby-schilift, acționat 
de energia produsă de un motor 
al unui tractor dat spre casare.

Lacul din parcul Zăvoi și tere
nurile de sport din cartierul „1 
Mai" și cel al Liceului pedagogic 
au fost transformate în patihoare 
naturale. Pe aceste terenuri de 
gheață și pe pîrtiile de schi func
ționează centre de inițiere, frec
ventate de tinerii dornici de a in
tra în tainele acestor sporturi.

• Peste 100 de elevi și eleve de 
la Liceul „Mihail Sadoveanu" din 
Borca, jud. Neamț, au participat 
la concursurile de șah și tenis de 
masă organizate de conducerea a- 
cestei unități de învățămînt. Pen
tru pei-ioada următoare sînt pre
văzute noi întreceri de șah și te
nis de masă, precum și un concurs 
de schi,

prof. Gh. ȚIGAU

TROFEELE SPORTIVILOR 
DIN REVETIȘ

Cooperatorii și elevii din Reve- 
tiș (jud. Arad) sînt mari amatori 
de sport. Echipele de fotbal, oină 
și handbal au obținut rezultate 
frumoase în întîlnirile cu forma
țiile din satele limitrofe Joia Mare 
și Roșia. Cele mai bune sportive 
din Revetiș au reprezentat cu 
cinste culorile asociației lor, „Cri- 
șuil Alb", în disputele pe plan ju
dețean, remareîndu-se îndeosebi 
surorile Doina, și Ica Bărbătei, 
Florica Oarcea și Rozica Bîlc. Iată 
cîteva dintre trofeele și diplomele 
cucerite de tinerii sportivi din 
acest sat: locul I la concursul 
de atletism pe județ din anul 
1972 ; echipa de handbal mascu
lin campioană județeană în 1971; 
formația de oină clasată pe locul 
I pe județ în anul 1972 ; locul IV 
în competiția de orientare turis-

Sub conducerea antrenorului An
ton Ferenczi, jucătorii de la F. C. 
Bihor participă zilnic la ședințe de 
pregătire. Lotul cuprinde pe Albu, 
Fank (portari), Sărac, Leznac, 
Lucaci. Eugen Naghi, Petre Nico
lae, Cocoș, Zoltan Naghi (fundași), 
Dărăban, Bedea. Cociș, Nica, Sudi 
(mijlocași), Matei, Zindros, Florescu,

UN LOC IN PRIMELE CINCI
Cu toate că, în comparație cu 

anii anteriori, echipa Electroputere 
Craiova ocupă un loc în prima ju
mătate a clasamentului, comporta
rea avută în toamnă nu s-a ridi
cat la nivelul pretențiilor și posi
bilităților echipei. A pierdut trei 
puncte pe teren propriu (două cu 
Chimia Rm. Vilcea și unul cu C. S. 
Tirgoviște), ca urmare a unor jocuri 
slabe, iar în jocurile susținute în 
deplaisare a reușit doar două re
zultate egale în compania echipe
lor Gaz Metan Mediaș și Autobu
zul București.

încă de la primele antrenamente 
ale sezonului s-a evidențiat dorința 
jucătorilor de a se pregăti conști
incios, pentru a presta jocuri de 
bună calitate în retur, pentru a în
deplini obiectivul final propus (lo
cul 3—5).

Antrenorul echipei, fostul inter
național Eftimie, împreună cu con
ducerea clubului sportiv, a eșalo
nat perioada de pregătire în felul 
următor :

— Prima etapă, 7 ianuarie — 4 
februarie, în care se acordă o a- 

tot așa de bine se poate proceda 
și cu altul.

— Despre echipa A. S. Armata, 
ce zici ?

— E o echipă tînără și talentată, 
noii veniți Pîslaru și Grigore sînt 
de un real folos, și cred că sîntem 
capabili de lucruri superioare.

— Și atunci de unde o evoluție 
incompletă în tur ?...

— De la psihicul echipei pleacă 
totul. In deplasare jucăm prea fri
cos, ne demobilizăm prea repede, 
în turul acesta am condus de multe 
ori ta deplasare, dar de cele mai 
multe ori am pierdut, și incă la 
scor. Numai la Constanța am cîști
gat, și dacă vom evolua in retur 
cu forța morală din acel meci de 
pe malul mării în toate meciurile 
din deplasare, atunci putem să ve
nim chiar pe podium.

...Hajnal are gînduri frumoase 
pentru echipa sa. Șl tocmai de a- 
ceea poate că acel... imperativ ca
tegoric „Altceva nu joc, decit fun
daș lateral!“, spus la necaz, mai 
trebuie revizuit. Dar tot atît de 
adevărat este că și echipa trebuie 
Să se gîndească la cariera interna
ționalului său, care poate fi frîntă 
dacă Haj mal nu va fi folosit și ca 
fundaș lateral.

Mircea M. IONESCU

DIN VICTORIE TN VICTORIEtică „Laurii Zărandului" ; echipa 
feminină de handbal laureată a 
campionatului județean din anul 
1973.

„Duminici cultural-sportive", 
excursii cicloturistice, drumeții, vi
zitarea unor monumente istorice, 
campionate pe asociație, con
cursuri dedicate sărbătoririi dife
ritelor evenimente, întîlniri tradi
ționale cu echipe din comune în
vecinate, iată cîteva din obiec
tivele incluse în planul de acti
vitate pe anul 1974 al asociației 
sportive „Crișul Alb“ din satul 
Revetiș, condusă de prof. Ioan Fi- 
lipaș.

Ibn COȚOI-ooresp.

MMNMMSI

• La Adj ud au avut loc între
cerile fazei pe oraș a „Cupei 
Unirii". Peste 2 000 de concu
renți și-au disputat tatîletatea le 
șah, tenis de masă, patinaj și 
săniuțe.

Al. SîRBU-coresp. 

Colnic, Tămaș, Hădărean, Sasu (ju
nior din pepinieră proprie). între
gul lot se află acum la Predeal 
unde continuă pregătirea fizică ge
nerală și specifică, în vederea acu
mulării de forțe pentru retur.

Antrenorul A. Ferenczi ne-a fă
cut următoarea declarație : „Numai 
aparent putem fi mulțumiți cu lo- 

tenție deosebită ridicării capacită
ții generale de efort a organismu
lui, precum și dezvoltarea și per
fecționarea calităților fizice de 
bază. în această perioadă antrena
mentele au avut loc zilnic la Cra
iova, pînă la 20 ianuarie, cînd în
tregul lot s-a deplasat pentru o 
scurtă perioadă în stațiunea Căli- 
mănești-Căciulata, unde continuă 
acum pregătirea.

— Etapa a doua, 5 februarie — 
10 martie, în care se perfecționează 
procedeele tehnice și acțiunile tac
tice, sistemul de joc, se formează 
omogenizarea echipei, antrenamen
tele urmînd a se desfășura zilnic, 
în același timp, echipa va susține 
săptămînal cîte trei jocuri de ve
rificare, în compania echipelor 
Progresul Corabia, C.F.R. și Victo
ria Craiova, Vulturii Textila Lu
goj, Mureșul Deva etc.

George POPESCU — coresp.

ȘAPTE JUCĂTORI

CORVINULUI
Pînă la 20 ianuarie lotul echipei 

Corvinul Hunedoara, condus de 
H. S&băslău, a efectuat antrena
mente zilnice în localitate, după 
care a plecat la Borsec. Au fost 
perfectate jocuri de verificare cu 
C.S.M. Reșița, „U“ Cluj, Mureșul 
Deva, Aurul Brad, Dacia Orăștie. 
S-a renunțat, pentru indisciplină

IN OBIECTIV, MENȚINEREA LOCULUI I
Liderul seriei a Vl-a, Rova Ro

șiorii de Vede, și-a reluat antre
namentele la 10 ianuarie, cu în
treg efectivul de jucători, minus 
Șerban, transferat la Delta Tulcea. 
Antrenorul Ștefan Ionescu a pro
movat doi jucători, Milostivu și

NOII! Tragerea excepțională LOTO 
din 29 ianuarie 1974 

o nouă formulă tehnică
ȘTIAȚI CA...

...Se extrag 42 de numere în 6 
extrageri din care:

® 3 extrageri de cîte 8 numere 
din 90, efectuate în continuare ;

• 3 extrageri de cîte 6 numere 
din 90, efectuate în continuare.

...Pentru participanți în noua fon 
mulă sînt o serie de mari avantaje?

Enumerăm cîteva dintre acestea:
• Se efectuează extrageri mal 

multe (6 ta loc de 5);
• Se extrag mal multe numere 

(42 în loc de 29) ;
• Varianta de 5 lei participă la 

3 extrageri de cîte 6 numere în 
loc de 2 extrageri (1 de 7 șl 1 de ( 
numere).
• Varianta de 15 lei participă 

în plus la încă 3 extrageri de cîte 
8 numere în loc de 2 extrageri de 
cîte 8 numere ;

• Se atribuie cîștiguri pentru 3 
numere din 18 Și din 24 extrase.

La terminarea turului campio
natului de rugby, rezervat șco
lilor profesionale de telecomuni
cații, echipa orădeană a școlii 
Tc. ocupă primul loc. Din cele 
7 meciuri susținute, formația an
trenată de prof. Ștefan Szveroșar

IN PRIM PLAN — CONCURSURILE POPULARE

în cursul anului 1974, Consiliul 
județean pentru educație fizică și 
sport — Hunedoara va organiza, 
în colaborare cu ceilalți factori 
responsabili, o serie de competiții 
sportive de masă. Iată cîteva din
tre aceste concursuri populare : 
„FESTIVALUL SPORTULUI FE
MININ" la atletism, fotbal, hand
bal, volei și tenis de masă ; „CRO
SUL CELOR 12 ORAȘE HUNE- 
DORENE" ; „CROSUL UCENICU
LUI" ; „FESTIVALUL ATLETIS
MULUI HUNEDOREAN" ; „CUPA 
MINERULUI" la fotbal, volei și 
popice; „CUPA CONSTRUCTO
RULUI" la fotbal, volei și popice; 
„CUPA METALURGISTULUI" la 
atletism, fotbal, volei și popice și 

cui secund ocupat ta seria a m-a. 
în meciurile susținute în deplasare 
am pierdut puncte prețioase. Etapa 
actuală de pregătire este privită cu 
mult simț de răspundere, deoarece 
de modul în care vom ști să ne 
asigurăm o pregătire temeinică 
vom putea să ne lansăm cu șanse 
sporite în cursa de urmărire a li
derului. Omogenizarea echipei, 
mărirea capacității de luptă, efica
citatea liniei de atac și randamen
tul mijlocașilor vor trebui accen
tuate, pentru a putea face față dis
putei aprige ce se va încinge în 
returul acestui campionat. între 3 
februarie și 3 martie avem pro
gramate circa 12 meciuri de veri
ficare în compania unor echipe din 
țară și de peste hotare. Parteneri 
ne vor fi C.F.R. Cluj, F.C. Argeș, „U“ 
Cluj, V.S.S. Kosice (R.S.C.) și în pre
zent purtăm tratative pentru perfec
tarea unui turneu de trei jocuri în 
Iugoslavia, ta perioada 10—22 fe
bruarie. Obiectivul nostru princi
pal este asigurarea unei pregătiri 
fizice superioare, îmbunătățirea jo
cului în ansamblu — mai ales în 
deplasare. Nu renunțăm la ideea 
ocupării primului loc, nu abando
năm lupta pentru ca, după o în
trecere aprigă cu principalele pre
tendente la șefia clasamentului, să 
promovăm în Divizia A".

. Ilie GHIȘA — coresp.

SCOȘI DIN LOTUL

HUNEDOARA!
sau lipsă de randament, la servi
ciile jucătorilor Ologu, Cojocaru, 
Goia, Moritz, Cîrlea, Radu și Tăm- 
bălaru. Au fost promovați : Gălan 
(Minerul Ghelar), Demenciuc (C.F.R. 
Simeria), Dumitraș (Constructorul 
Hunedoara).

Ioan VLAD — coresp.

Barbu, de Ia echipa din campiona
tul județean. Sînt prevăzute întîl- 
niri amicale cu echipe din Divizia 
C și cu Metalul București. Obiec
tivul principal al asociației este 
menținerea locului I.

T. NEGULESCU — coresp.

© Valoarea imitară a celui mai 
mare premiu este de 100.000 lei 
față de 70.000 lei ca Ia tragerile 
anterioare.

...Se pot cîțtiga premii de 100.000 
lei, autoturisme ,-Dacia 1300“ și 
„Skoda S. 100", excursii în U.R.S.S., 
premii fixe în bani și premii în 
numerar de valoare variabilă ?

Alte amănunte puteți afla din. 
prospectele tragerii și la agențiile 
Loto-Pronosport.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 23 IANUARIE 1974

Fond general de premii : 1 26S 205 Ml, 
din care 125 613 lei report.

Extragerea I : '27 43 9 18 36 13
Extragerea a Il-a : 29 20 28 24 11
Plata premiilor va începe tn CapitalA 

din 31 ianuarie pină la 23 manie, in 
țară de la 4 februarie pină la 23 martie 
1974. inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

a obținut tot atâtea victorii 1 Iată, 
în fotografia de mai sus, lotul echi
pei Școlii profesionale Tc. din Ora
dea, care sperăm să promoveze in
tr-o zi în marile confruntări repu
blicane.

Ilie GHlȘA-coresp. județean 

„CUPA FEROVIARULUI" Ia fot
bal, volei, popice, tenis de masă 
și tenis de cîmp.

Nicu SBUCHEA-coresp.
\\\\\\\\\\\\\^^^^^

• Sala sporturilor din Sf. Gheor
ghe a găzduit o interesantă reu
niune de tenis de cîmp, dotată cu 
„Cupa județului Covasna". La 
disputele desfășurate sub egida 
C.J.E.F.S. au participat tenismani 
din orașele Brașov, Cîmpina, Cluj, 
Gheorghieni șl Sf, Gheorghe. Tro
feul a fost cucerit de Aurel Dă
răban (Dinamo Brașov).

Gh. BRIOTA-corsep. județean

tilnir.il


In PREAJMA C.M. DE POPICE

OBIECTIVUL ECHIPEI NOASTRE
SE POATE REALIZA STAN SMITH ÎNVINS DE R. RAMIREZ

ALEXANDRA NICOLAU conduce
la Wijk aan Zee

DOAR CU 0 TEHNICA MODERNA!
Apropierea datei de disputare a 

campionatului mondial de popice 
ediția 1974 (17—24 mai, în R. F. 
Germania, la Eppelheim) face ca 
pregătirile reprezentativelor noastre 
să intre într-o fază avansată. In 
rîndurile de mai jos ne vom ocupa 
de lotul de seniori.

Față de ediția precedentă a com
petiției (1972 — Split) cînd repre
zentativa noastră masculină a avut 
o comportare slabă, ocupînd un loc 
periferic în clasamentul pe națiuni 
(VI) acum, atît jucătorii, cît și con
ducerea federației, își propun cla
sarea pe un loc fruntaș (I—IV). 
Pentru îndeplinirea acestui obiec
tiv major, federația a luat o se
rie de măSuri, cum sînt lărgirea 
lotului, asigurarea cu materiale 
(popice și bile de plastic) identice 
cu cele folosite la „mondiale" și 
un calendar internațional deosebit 
de bogat, pentru verificarea în con
diții grele de joc a selecționabili- 
lor. Astfel, reprezentativa română 
va evolua în compania celor mai 
bune formații de pe continent, cum 
6înt reprezentativele R. F. Germa
nia, Ungariei, Iugoslaviei, 
Germane și Cehoslovaciei, 
din aceste întîlniri vor avea 
deplasare !

Lotul lărgit, care cuprinde 
cători, după ce a petrecut la
o parte a vacanței de iarnă, s-a 
reunit pentru cîteva zile la Bucu
rești, unde, pe arena Voința, a 
luat parte la ședințe tehnice de 
pregătire, la antrenamente contro
late. Față de ediția precedentă a 
C.M., lotul actual este mult înti
nerit (media de virstă fiind 26 ani). 
Dintre cei care au format echipa 
română la Split au rămas — în 
lot — doar patru : Ilie Băiaș, Io
sif Tismănaru, Gheorghe Silvestru 
și veteranul Petre Purje. Au intrat 
în vederile selecționării popicari ti
neri, cum sînt Iuliu Bice, Con
stantin Voicu, Alexandru Căti- 
neanu, Ion Dumitrescu, Marin Gri- 
gore, Petre Branchi, Ion Stefucz și 
Vasile Paraschiv.

Tehnicienii federației, ca și noul 
antrenor al lotului, Tiberiu Sze- 
manyi, cunoscut specialist, selec
ționat timp de peste 10 ani în lotul

R. D. 
Patru 

loc în

12 ju- 
munte

național și component al echipei 
campioane mondiale în 1966, au re
vizuit planul de pregătire al selec- 
ționabililor, orientîndu-1, cum e și 
firesc, în funcție de condițiile de 
joc de la viitoarele C.M. După 
slaba evoluție de la Split, care a 
demonstrat unele deficiențe de or
din tehnic ale jucătorilor noștri, 
între care și stilul de lansare a 
bilei la loviturile de deschidere, to
tal neadecvat la popice din plastic, 
s-a trecut la remedierea acestor 
neajunsuri. Schimbarea tehnicii de 
lansare a bilei este privită, însă, 
cu reținere de către unii din com- 
ponenții lotului, obișnuiți — în e- 
chipele lor de club — să joace la po
pice de lemn, la care se cere o 
altă tehnică. La loviturile de des
chidere, la manșele izolate, se lan
sează bila pe canalul mare dreapta 
și „înșurubarea" se face tot pe 
dreapta. Or, la material plastic, 
unde contactul bilei cu popicele este 
mai dur, mai pronunțat, această 
tehnică nu dă rezultate bune, după 
prima lovitură rămînînd multe
„bețe" în picioare și în poziții ne
grupate, dificil de doborît, cu
una, sau cel mult două lovituri. 
Tehnica nouă cere o schimbare ra
dicală, lovitura de deschidere tre
buie efectuată cu imprimarea unui 
efect de rotire inversă a bilei față 
de canalul pe care ea ajunge la lă
cașul popicelor. Deci, la canal 
dreapta trebuie o „înșurubare" pe 
stînga a bilei, sau invers. Acest 
nou procedeu tehnic însă, după pă
rerea unor jucători, cum sînt Băiaș 
și Purje, de pildă, este imposibil de 
însușit corect și eficient într-un in
terval scurt de timp. Ei argumen
tează că schimbarea tehnicii de în
șurubare a bilei în partea inversă 
decît canalul pe care se joacă 
deschidere, necesită sute și sute 
ore de antrenament și ca atare 
s-ar putea aplica în momentul 
față. Soluția mai ușoară ar

Virginia Ruzici

DE LA PHILADELPHIA!
pierde prima sa partidă

primul
tenis

PHILADELPHIA — în 
mare turneu internațional de 
al anului, a fost înregistrată o mare 
surpriză. Jucînd excelent, tenismanul 
mexican Raul Ramirez l-a eliminat 
cu 7—6, 3—6, 7—6 pe asul american 
Stan Smith. Mexicanul conducea în 
setul decisiv cu 5—3 și a știut să 
facă față revenirii lui Smith, cîști- 
gînd prin tie-break. învingătorul. în 
virstă de 20 ’
Raul Ramirez senior, fost jucător de 
„Cupa Davis" ' 
care acum
Australianul Rod Laver 1-a învins cu 
6—4, 6—2 pe Jeff Borowiak (S.U.A.). 
Campionul olandez Tom Okker s-a 
calificat în continuare, obținînd vic
toria, cu 6—3, 6—3 in fața danezului 
Torben Ulrich, iar Eddie Dibbs 
(S.U.A.) a dispus cu 6—3, 1—6, 7—5 
de Roger Taylor (Anglia).

de ani, este fiul lui

în echipa tării sale, 
își antrenează fiul.

CliffAlte rezultate înregistrate : ___
Richey (S.U.A.) — Dick Crealy (Aus
tralia) 6—2, 6—2 ; Brian Gottfried 
(S.U.A.) — Haroon Rahim (Pakis
tan) 6—1, 6—1 ; Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.) — Andrew Pattison (Rho
desia) 0—6, 6—3, 6—4 ; Ove Bengtsson 
(Suedia) — Gerald Battrick (Anglia) 
7—6, 6—1 ; Zeliko Franulovici (Iugo
slavia) — B. Phillips Moore (Austra
lia) 7—6, 6—3 ; Bob Lutz (S.U.A.) — 
Jun Kamiwazumi (Japonia) 6—2, 
6—1; Arthur Ashe (S.U.A.) — Patrick 
Prois.v (Franța) 6—3, 6—3 : Bob Maud 
(R.S.A.) — John Alexander (Austra
lia) 4—6, 7—6, 6—4.

★
MISSION VIEJO — Au continuat 

întrecerile turneului internațional fe
minin de tenis de la Mission Viejo 

J ucătoarea americană 
a dispus cu scorul de 

românca Virginia
campioană Billie Jean

SIV STONES
LAURI

la 
de 
nu 
de 
fi

schimbarea canalului de lansare a 
bilei și menținerea înșurubării ei 
pe partea dreaptă cu care sînt o- 
bișnuiți, în general, toți jucătorii.

T. RABȘAN

PETROSIAN Șl PORTISCH 
LA A TREIA REMIZA...
In sferturile de finală ale turneu

lui candidaților la titlul mondial de 
șah, la Palma de Mallorca (Spania), 
s-a disputat a treia partidă 
marii maeștri internaționali 
Portisch (Ungaria) și Tigran 
sian (U.R.S.S.), fost campion 
mii. După 28 de mutări, la propune
rea lui Petrosian, partida s-a încheiat 
remiză.

Scorul meciului este egal: l>/2—lt/2 
puncte.

dintre 
La jos 

Petro- 
al lu

HAGA, 23 (Agerpres). — După 
desfășurarea * trei runde, tn tur
neul internațional feminin din ca
drul Festivalului de șah de la Wijk 
aan Zee (Olanda), pe primul loc 
tn clasament se află campioana 
României, Alexandra Nicolau, cu 
3 puncte, urmată de olandeza Rie 
Timmer și Maria Ivanka (Ungaria) 
cu cîte 2 puncte. Rodica Reicher 
(România) ocupă locul 8, cu 1 punct 
și o partidă întreruptă. în runda a 
3-a, Nicolau a cîștigat la iugoslava 
Kalchbrenner.

în turneul masculin rezervat 
maeștrilor internaționali conduce 
după 7 runde bulgarul Popov, cu 
6 puncte, urmat de Victor Ciocâl-

tea (România) — 41/», Keene (An 
glia) și Kurajița (Iugoslavia) cu ■ 
puncte șl o partidă Întreruptă. 
câltea a remizat in runda a 7-a 
tlda cu olandezul Hartoch.

După încheierea partidelor dl! 
runda a 7-a a turneului mariloi 
maeștri, lider continuă să fie iu
goslavul Pianinei cu 5 puncte. Th 
Ghițescu (România) ocupă locul li 
la egalitate cu Adorjan (Ungaria) 
fiecare avînd 2V2 puncte. în runda 
a 7-a, Ghițescu a remizat cu Ma- 
tulovici (Iugoslavia).

do 
par

PARIS (Agerpres) — Zilele 
trecute, un juriu alcătuit din zia
riști francezi de sport a acordat 
titlul de cel mai bun atlet din lume 
în anul 1973 cunoscutului sportiv 
american Dwight Stones, deținăto
rul recordului mondial în proba de 
săritură în înălțime. Dwight Stones 
a totalizat 97 puncte, 
în clasament de Benjamin Jipcho 
(Kenya) — 89 p și Marcello Fiasco- 
naro (Italia) — 71 p.

Revista de specialitate „Magazin 
L’Equipe-athletisme", organizatoa
rea acestei anchete, îi va decerna 
lui Dwight Stones un trofeu.

■ ■ - ■ ....

fiind urmat

HANDBALIȘTII POLONEZI 
SE PREGĂTESC

Selecționata masculină de handbal a Po
loniei. care se pregătește în vederea 
campionatului mondial, a susținut un 
meci de verificare la Hanovra în com
pania unei reprezentative regionale, 
Handbaliștii polonezi au terminat învin
gători cu scorul de 27—17 (11—7).

SUCCESUL CAMPIONATELOR INTERNATIONALE
DE TENIS DE MASA ALE

(Urmare din pag. 1)

«-au putut califica cel puțin în 
semifinalele probelor de simplu.

Nu ne referim în acest context 
la comportarea reprezentanților 
noștri asupra cărora intenționăm 
să ne oprim într-un articol viitor.

în marea masă de practicanți, 
pentru a găsi demni înlocuitori ai 
faimoșilor Si En-tin și Hu 
campioni ai lumii. Și iată 
Ploiești, Liao Fu-rnin și Li 
au ajuns pînă în finalele pe
băieți și dublu, iar talentata jucă
toare Liu Si-siu a produs una din
tre surprizele competiției, elimi-

Iu-lan, 
că, la 
De-ian 
echipe

Shigeo Ito (Japonia) a intrat în palmaresul competiției de la Ploiești, 
cîștigînd împreună cu compatriotul sau Yujiro Imano, titlul de dublu. 

Fotografii: I. MIHÂICĂ

Continuînd însă trecerea în revistă 
a ediției ’74, trebuie să acordăm 
considerație largului detașament de 
tineri jucători, aflați încă în for
mare, în definirea personalității. în 
acest sens, sint demne de subliniat 
continuele căutări, diversele pros
pectări ale harnicilor și pricepuți- 
lor tehnicieni din R. P. Chineză,

cu 3—0, în sferturi de fina- 
campioana Europei, Rud-

MERCKX Șl... CRIZA DE 
ENERGIE

Dacă e să credem ce scrie ziarul „Ll- 
bre Belgique" într-o recentă cronică de 
actualități, supercampionul pedalei, Eddy 
Merckx, contribuie efectiv la remedierea 
consecințelor crizei de energie. EI este 
inițiatorul unei acțiuni de economisire a 
forței motrice necesare producerii curen
tului electric pe teritoriul belgian, prin 
folosirea unor pseudo-motoare acționate 
de... pedale. Fiecare cetățean ar trebui 
să depună zilnic o prestație, de durată 
minimă, pentru a pedala în sala de ma
șini a uzinei electrice respective. Izvor 
de energie și. în acelaș timp, un exce
lent antrenament cotidian — spune, cu 
drept cuvînt. marele ciclist.

MAMA CU MÎINILE DE AUR...
Cine este cea mal populară persoană 

din secția de patinaj a clubului Dynamo 
Berlin ? Veți răspunde desigur : Chris
tine Errath campioana Europei la pati
naj artistic. Ei bine, nu ați ghicit 1 Cea 
mai populară figură nu este Christine, 
ci mama ei. Ursula Errath, șefa secției 
de croitorie a clubului.

încă de pe vremea cînd Christine nici 
nu se născuse, Ursula croia și cosea 
cele mai frumoase și originale costume 
de patinaj artistic pentru fetele ce evo
luau pe gheață în cadrul concursurilor- 
Eroi anonimi al marilor campionate, 
Vechi slujitori ai patinajului artistic din 
R.D.G., cizmarul Wilhelmson șl tocilarul 
de patine Strauss au făcut, alături de 
familia Errath. tot ce le-a stat în pu
tință ca patinatorii clubului să fie la 
înălțime sub aspect vestimentar șl al 
echipamentului. Costumul unei patina
toare, evoluția ei nestînjenită sint de 
cel mai mare efect în acordarea notelor, 
atunci cînd mai este nevoie de un fac
tor în plus pentru obținerea unei per
fecte impresii artistice Cele 43 de cos
tume ale Christinei, toate pregătite cu

nînd-o 
lă, pe 
nova.

Vorbind de jucători aflați în 
anticamera performanței, merită ci
tați cehoslovacii Dvoracek și Turai, 
primul, prezent în semifinala de 
simplu și ambii, alături de coechi
pierele lor, Ludmila Smidova și

respectiv Milena Ziskova, în semi
finalele de dublu mixt, suedezele 
Brigitta Oisson (un adevărat argint 
viu) și Ann Cristine Hellman, Lin
da Howard și Douglas (Anglia).

Desigur că o asemenea enumera
re .ar _ putea fi continuată, mulți 
alți tineri jucători impunîndu-se 
printr-o calitate sau alta, lăsîndu-se 
să se întrevadă că într-un viitor 
nu prea îndepărtat vor conta în 
lupta pentru primele locuri la mari 
competiții

Am punctat deci cîteva din lini
ile de forță ale ediției recent în
cheiată a campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale Româ
niei. Suficiente însă pentru a sus
ține stringența includerii acestei 
competiții în circuitul permanent 
al turneelor internaționale din se
zonul care precede campionatele 
mondiale și europene; Tenisul de 
masă românesc a dovedit și de 
această dată că, dincolo de cartea 
sa de vizită acreditată în domeniul 
performanței pe plan internațional, 
are capacitatea organizatorică și 
resursele necesare pentru a asigura 
desfășurarea periodică, în excelente 
tondițiuni, a unui asemenea con
curs care să reunească pe mulți 
dintre cei mai buni jucători și ju
cătoare din lume. Să ne gîndim 
doar că, așa cum s-a procedat pen
tru ediția de la Ploiești, anunțîn- 
du-se din timp data disputării și 
lansîndu-se un mare număr de in
vitații, va trebui să se permanenti
zeze acest mod de abordare a ac
țiunii și, cu siguranță că. an de 
an, campionatele internaționale ale 
României vor crește în importanță 
și se vor înscrie definitiv în ca
lendarul celor mai prestigioase 
competiții ale tenisului de masă 
mondial.

grijă de mîinile .de aul ale mamei ei, 
alcătuiesc o garderobă ce s-a plimbat 
prin toată lumea și a fost admirată pre
tutindeni. Împreună cu arta tinerel cam
pioane.

TESTAREA ÎNOTĂTORULUI

„Gondola" pe care o vedeți în Ima
gine, nu este altceva decît un laborator 
științific mobil pentru testarea înotăto
rului în timpul antrenamentului. Depla- 
sîndu-se odată cu sportivul testat, labo
ratorul poate controla eu cea mai mare 
precizie o serie de funcțiuni ale înotă
torului : frecvența pulsului, tensiunea 
arterială, consumul de oxigen, frecvența 
mișcărilor. Legătura dintre sportiv și 
laborator se face prin intermediul unul 
cablu subțire, care nu-1 stînjenește cîtușl 
de puțin. Specialiștii din Koln, care au 
experimentat acest aparat, speră să facă 
noi descoperiri în domeniul blomecanicil, 
psihologiei șl cardiologiei la înotători.

LA 34 DE ANI IN ARENA 
EUROPEANĂ

maghiar Săndor Eckschmidt, 
zile unul dintre cei mal buni 
de ciocan în țara sa. nici nu

Atletul 
de ani de 
aruncători_ _________ ,__ _
se gîndește să abandoneze atletismul la 
34 de ani, virstă la care mulți atlețl au 
părăsit activitatea competițională. Eck
schmidt se pregătește intens pentru 
campionatele europene din septembrie și 
— după cum a declarat unui redactor al 
ziarului „Nepsport" din Budapesta — se 
va prezenta la Roma (locul de desfășu
rare a C.E.) cu o nouă tehnică de a- 
runcare. Tehnică — despre care însă nu 
a spus deocamdată nicj un cuvlnt — 
atletul maghiar o experimentează la an
trenamente. Dar speră că va reuși, cu 
ea, să-și depășească propriul record, 
care măsoară nu mal puțin de 71,96 m

(California). 
Kris Kemmer
6— 3, 6—4 de 
zici. . Multipla
King a învins-o cu scorul de . ..
7— 5 pe Robin Tenney, o tînără jucă
toare in virstă de 15 ani. Francoise 
Durr (Franța) a dispus cu 6—3, 6—1 
de Mimi Jauscvici (Iugoslavia), iar 
Nancy Gunther (S.U.A.) a eliminat-o 
cu 6—4, 7—6 pe Wendy Overton 
(S.U.A.). Una dintre favoritele tur
neului, Chris Evert (S.U.A.). a cîștigat 
fără dificultate jocul cu Sally Geer 
(S.U.A.), pe care a învins-o cu 6—0, 
6—2.. Cunoscuta jucătoare americană 
Rosemary Casals a cîștigat greu : 
6—2. 3—6. 6—4 meciul cu cehoslovaca 
Martina Navratilova.

Ru-

6-3,

Aspect din timpul desfășurării celei 
de a treia partide dintre Tigran 

Petrosian și Lajos Portisch 
(dreapta).

Foto : TASS

La 28 ianuarie, la Madison Square Garden

„meciul secolului^, după 3 ani

PUGILIȘTII FRANCEZI
J

box (amator) 
la Helsinki un 
în compania 
Net superiori, 

au terminat în
de 7—3. La ca

Reprezentativa de 
a Franței a susținut 
meci internațional 
echipei Finlandei, 
pugiliștii finlandezi 
vingători cu scorul
tegoria cocoș, finlandezul Oeling a 
dispus prin k.o. în prima repriză de 
Domingo. Gazdele au cîștigat trei 
partide 
francez 
don în

Apoi, 
tinuat 
borg, în compania echipei Suediei. 
Pugiliștii francezi au obținut vic
toria cu 6—4. O impresie excelentă 
au lăsat Gabriel Lamperti (pană) 
și Robert Gambini (ușoară).

înainte de limită. Mijlociul 
Gomez a dispus prin aban- 
prima repriză de A. Borg. 
boxerii francezi, și-au con- 
turneul evoluînd la Gote-

PE GHEAȚA Șl PE ZĂPADĂ
PAZDIREK — URMAȘUL LUI 

NEPELA
Norvegianul Per Bjorang a obți

nut două victorii în cadrul con
cursului internațional de patinaj 
viteză de la Davos (Elveția). El a 
cîștigat probele de 500 m, în 39,10, 
și 1 000 m în 1:20,64. Proba femi
nină de 500 m a revenit canadienei 
Kathy Priestner cu timpul de 43,5. 
Vest-germana Monika Pflug a în
registrat cel mai bun timp în cursa 
de 1 000 m cu 1:30,98.

MECIURI DE HOCHEI
In etapa a 29-a a campionatului 

cehoslovac de hochei pe gheață, 
cele două pretendente la 
obținut victorii pe teren 
Dukla Jihlava a învins 
(1—1, 3—0, 3—0) pe ZKL 
Sparta Praga a dispus 
(0—0, 2—0, 1—1) de Motor Ceske 
Budejovice. Alte 
Kosice — Skoda Plsen 5—3 (4—1,
1— 0, 0—2) ; Slovan Bratislava — 
VTZ Homutov 8—4 (3—0. 3—3,
2— 1) ; SONP Kladno — VZKG Os
trava 2—5 (0—1, 1—2, 1—2).

în clasament conduc Dukla Jih
lava și Sparta Praga cu cite 44 de 
puncte fiecare, urmate de 
Brno — 34 puncte.

Echipa de hochei pe 
„London Lions" (în rîndul 
activează și jucători canadieni 
americani), aflată în turneu 
Olanda, a jucat cu formația Raak. 
Oaspeții au obținut Victoria cu sco
rul de 8—5 (4—2, 2—1. 2—2).

NU NUMAI CUPA 
MONDIALĂ...

Proba feminină de slalom uriaș 
din cadrul concursului internațio
nal de schi de la Sestriere (Italia) 
a revenit sportivei austriece Mi
chaels Schaffner.

La Praga s-au desfășurat recent 
campionatele de patinaj artistic 
ale Cehoslovaciei. în proba indivi
duală masculină, titlul de campion 
național a fost cucerit de Zdenek 
Pazdirek, iar în cea feminină vic
toria a revenit Lianei Drahova. 
Proba de perechi a fost cîștigată 
de Riana Hartmanova și Petr Sta- 
rec. Cuplul fraților Skotnicki a ter
minat învingător în proba de danîntr-o nouă ediție

Cît de influentă este
— în boxul profesionist
— ambianța publicitară 
creată cu metodele in
dustriei spectacolelor, 
ne-o arată faptul că 
în timp ce campionul 
mondial George Fore
man, într-o inexplica
bilă apatie sportivă și 
mai mult constrîns de 
regulile federației își 
alege un șalanger 
în dezinteresul aproape 
total ai publicului, —• 
doi foști campioni — 
care se pregătesc pen
tru un meci oare nu 
mai are decît impor
tanța unei revanșe sen
timentale — găsesc au
diența cea mai răsună
toare !

Din cele 20.000 de 
locuri de la Madison 
Square 
s-au și 
biletele 
100 de 
Iar meciul Cassius Clay
— Joe Frazier va avea 
loc la 28 ianuarie. în 
sanctuarul new-yorkez al 
prevăzut pe durata a 12

„Vreau să-1 pedepsesc.
Cu aproape un deceniu în urmă, 

Clay cîștiga pentru prima oară ti
tlul mondial. Cu șase ani în urmă 
l-a pierdut la „masa verde". Dar 
numele său are încă valoarea unei 
„mărci" superioare, chiar dacă au 
trecut trei ani de la înfrîngerea 
sa la puncte — după un meci foar
te strîns, la 8 martie 1971 — în 
fața lui Joe Frazier. Oare nu-și 
amintește toată lumea — dar în 
primul rînd combatanții înșiși —• 
de noaptea aceea, după care Fra
zier a leșinat, cu capul umflat de 
multele stingi și drepte ale lui 
Clay, iar Aii Muhammad — la 
rîndul său — s-a ales cu pometul 
drept tumefiat de puternicele lo
vituri în iureș ale lui Frazier ?

Acum, pregătirile viitorilor ad
versari sînt în toi. Clay și-a sta
bilit, ca de obicei, tabăra de antre
nament la Deer Lake. în munții Po- 
cono din Pennsylvania, unde are 
trei sparring-partneri cu care e- 
fectuează cîte 20 reprize pe zi. Paf-

Garden 14.000 
vîndut (deși 

ajung pînă la 
dolari bucata).

Clay se antrenează cu mingea-pară... 
Telefoto : A. P. — AGERPRES

boxului, 
reprize,

tenerii săi sînt mai ușori, dar în 
același timp mai iuți în mișcări. 
La cei 32 de ani pe care abia i-a 
împlinit, Clay declară încă : „Voi 
fi atît de iute în ring, îneît Frazier 
nici nu mă va recunoaște". Iar cu 
emfaza sa obișnuită, a adăugat: 
„Sînt oricum sigur de victoria mea- 
Dar dacă Frazier mă va înfuria, 
voi cîștiga în decursul primelor 
trei reprize, deși aș vrea să-1 pe
depsesc mai multă vreme...".

„Aii va plătit mantoul...**
4

NOILE CAMPIOANE DE 
PATINAJ VITEZĂ

ALE UNIUNII SOVIETICE

Patinoarul „Medeo" din Alma 
Ata a găzduit recent întrecerile 
campionatelor unionale feminine 
de patinaj viteză. Cu acest prilej, 
cunoscuta recordmană Nina Stat- 
kievici a cîștigat proba de 1 500 m 
în 2:19,21, 
mai bună 
sezonului, 
vingătoare 
timpul de 
2 în proba 
a ocupat locul 3 în cursa de 1 000 
m (1:31,69). ‘ 
victoria a 
panskaia — 
1 000 m pe 
Liudmila Ankudimova — 1:31,51.

Titlul de campioană a U.R.S.S. 
la multiatlon. a fost cîștigat de 
Nina Statkievici cu 186,684 puncte. 
Pe locurile următoare, in clasamen
tul general, s-au clasat Tatiana Șe- 
lehova — 189,581 p și Liudmila 
Savrulina — 189,698 p.

timp ce constituie cea 
performanță mondială a 
Ea a mai terminat în- 
în proba de 5C0 m cu 

44,85, s-a clasat pe locul 
de 3 000 m (4:57,52) și

în proba de 3 000 m, 
revenit Galinei Ste- 
4:56,31, iar în cea de 

primul loc s-a situat

titlu au 
propriu : 
cu 7+-1 
Brno, iar 
cu

rezultate :

3—1

VSZ

ZKL

gheață 
căreia

Și 
în

BOBUL MONDIAL IN IMPAS?
Cu puțin timp înaintea actualu

lui sezon, Federația internațională 
de bob (F.I.B.T.) își sărbătorea ju
bileul ; 50 de ani de activitate.
Parisul a fost gazda evenimentu
lui, și nu întâmplător: la 23 no
iembrie 1923, în „orașul lumină", 
lua ființă Federația internațională 
de bobsleigh și tobboganing, Fran
ței revenindu-i și 
organizat între
ceri de bob la 
primele J.O. de 
iarnă de la Cha
monix (1924). 
Pentru a omagia 
evenimentul, u- 
nul dintre fon
datorii F.I.B.T., 
octogenarul con
te De la Fregeoliere, actualul pre
ședinte de onoare, a prezentat cu 
această ocazie o istorie a bobului, 
carte care cuprinde și articole des
pre activitatea federațiilor națio
nale afiliate, printre care și cea din 
România

Moment de trecere în revistă a 
unei activități ce a făcut din bob 
un sport prin excelență modern, 
reuniunea a prilejuit și prospecta
rea viitorului, într-un moment 
considerat, deloc impropriu, „de 
răscruce". De ce ? Fiindcă menți
nerea bobului in familia olimpică 
este o condiție a existenței sale.

Soluția ca bobul și sania să fo
losească aceeași pîrtie la J.O. de 
la Innsbruck s-a dovedit fericită, 
găsindu-se astfel o ieșire din im
pas.

S-ar părea că disputarea, în ul
timii ani, a unor competiții co
mune pe pista de sanie de la 
Konigsee și mai ales experimentul

făcut la Oberhoff de boberii ro
mâni, care au testat cu succes cea 
mai modernă pîrtie de sanie din 
lume, au contribuit la această de
cizie. întrebarea care mai persistă 
este: ce se va întâmpla în viitor 
cu proba de bob 4 ?

Există
veșc cu scepticism viitorul bobu
lui. Realitatea,

încă persoane care pri-
meritul de a fi ii dezminte.

mem-
însă, 
Apar wbi 
bri ai F.I'B.T. (de 
pildă. R.D.G. — 
centru cu tradi
ție, mai ales în 
sportul săniuței); 
se construiesc, 
noi piste artifi
ciale la Innsbruck 
(Austria), Win- 

terberg (R.F.G.), Sinaia (România);
se reamenajează altele: Cortina 
d’Ampezzo (Italia), St. Moritz (Elve
ția) etc. Edilii acestor localități sînt 
conștienți că organizarea de com
petiții de bob constituie nu numai 
continuarea unei tradiții de spec
tacole sportive inedite, ci și o 
premisă a dezvoltării stațiunilor. 
Iată ce ne declara președintele 
Bob-Cluhului din Cortina. Beppe 
Menardi : „Absența, în ultimii ani, 
a marilor competiții de bob la 
Cortina a afectat mult afluența de 
turiști și însuși progresul hoheri
lor italieni. Punerea în funcție a 
pîrtiei s-a impus de la sine, ca 
o necesitate".

In acest context, nu ne ramine 
decît să salutăm deschiderea, în 
acest an, a lucrărilor la pîrtia ar
tificială din Sinaia. Orașul și 
bobul o merită din plin.

După 
minute 
în fața 
Frazier 
de muzică — domeniu în care și-a 
încercat norocul fără succes — 
Joe nu putea 
tru box decît 
vanșă.

Materialele 
pe Frazier, recent, cu un palton 
de nurci albe și cu adaosul verbal, 
tradițional acum în reclamele unor 
asemenea spectacole : „Aii va plăti 
mantou] pe care 
rat!".

Joe Frazier se 
sală din orașul 
delphia și este la _ , , ,
adversarul său, că va obține vic
toria. Ceea ce specialiștii nu mai 
sînt chiar atît 'de siguri... Dovadă 
sînt cotele pe care bookmakerii din 
New York au și început să le a- 
nunțe. Potrivit statisticii pariorilor, 
pînă Ia această oră. Clay are un 
avantaj de 7—5 asupra adversaru
lui său.

Adevărul îl vom cunoaște abia 
în dimineața zilei de 29 ianuarie, 
întrucît — potrivit diferenței 
fus orar — meciul va începe 
ora 4.30 (ora Bucureștiului).

înfrîngerea sa în doar 
și 35 de secunde, suferită 
lui George Foreman, Joe 
abia și-a revenit. Dincolo

recăpăta gustul pen- 
prin acest meci-re-

publicitare îl arată

mj l-am cumpă-

• JUBILEUL DE 59 DE ANI 
© SOLUȚIA : PÎRTIE 

COMUNĂ CU SANIA © DE 
LA INNSBRUCK LA SINAIA

Eckschmidt va participa pentru a clncea 
oară la competiția continentală I

DE LA AUR LA ARGINT
Tot mai mult, faima sportivă este ex

ploatată în folosul publicității comer
ciale. După turneul de reclamă (pentru 
o marcă de costume de baie) efectuat 
de Mark Spitz la Paris, la sfîrșitul anu
lui trecut, iată că ziarul „l’fîquipe" ne 
aduce o nouă veste în același domeniu.

într-o telefotografie de la Sydney, pa
tronată în fundal tot de silueta lui Mark 
Spitz (parcă dătător de ton !), apar țrei 
mari vedete ale sportului australian : 
atletul Ron Clarke (fost recordman al 
lumii la 5000 și 10 000 m), încadrat de 
tnotătoarea de faimă mondială Shane 
Gould și de atleta Betty Cuthbert (fostă 
campioană olimpică la 100 și 200 m). cei 
trei sportivi au semnat un contract de 
publicitate cu firma Adidas.

Ceea ce îndreptățește ziaful parizian 
să titreze, peste fotografie : „După aurul 
medaliilor... arginții peșin !“

REZISTENȚA ATLETELOR
Iarăși despre maratonul... feminin. Re

cent, la Culver City (S.U.A.). în cursul 
unui maraton pompos numit „al emisfe
rei vestice", și cîștigat de finlandezul 
Reino Paukkonen în 2 h 16:6, o femeie 
s-a clasat pe locul 46 din 750 de partl- 
cipanți. într-un timp pe care mulți băr
bați l-ar putea invidia: 2 h 46:36.

Autoarea acestei excepționale perfor
manțe (care pare să fie cei mai bun 
rezultat feminin al specialității) este o 
micuță americancă, în vîrstă de 34 de 
ani, Miki Gorman (nici o rudenie cu 
tenismanul !) care cîntărește doar... 39 
kg. Pînă la vîrsta de 30 de ani n-a știut 
nimic despre alergări. Abia din 1969, 
cînd s-a înscris la un club, și-a dat re
pede seama că-1 întrece pe mulți băr
bați pe parcursurile de cros

Tot la Culver City, o fetiță de 8 ani, 
Susan Bcotlik, a acoperit distanța mara
tonului în 4 h 12 mlny clasindu-se destul 
de onorabil.

antrenează într-o 
său natal Phila- 
fel de sigur, ca și

de
la

Victor BANCIULESCU ION MATEI

TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Astăzi, în mai multe orașe vest-germane, 
încep jocurile unui turneu internațio
nal masculin de handbal, la care parti
cipă echioele Iugoslaviei, campioană o- 
limpică, Cehoslovaciei. Norvegiei și R.F. 
Germania. In prima zi, la Miinchen, au 
loc partidele: Norvegia — Cehoslovacia 
și R.F. Germania — Iugoslavia. Vineri, 
se dispută întâlnirile: Iugoslavia — Ceho
slovacia și R.F. Germania — Norvegia. 
Jocurile au loc în orașul Gdpningen. In 
ultima zi a competiției, sîmbătă. la 
Boblingen, sînt programate următoarele 
jocuri: Iugoslavia — Norvegia și R.F. 
Germania — Cehoslovacia.

Turneul internațional masculin de hand
bal de la Cracovia s-a încheiat cu vic
toria formației poloneze Gwardia Opole 
care, în ultimul meci, a învins cu sco
rul de 25—14 (10—9) formația P.Z.I. So
fia. In partida pentru locurile 3—4, Va- 
velj Cracovia a întrecut cu 29—21 (17—9) 
echipa Korona Keljce.

în pofida crizei de benzină, comitetul 
de organizare a tradiționalei competiții 
automobilistice „Raliul Safari* a comu
nicat că întrecerea va avea loc, așa cum 
inițial fusese prevăzut, la începutul lunii 
aprilie. M. Badharadwaj, directorul ra
liului, a anunțat că pînă în prezent 
și-au confirmat participarea automobi- 
liștl din Japonia. Uganda, Tanzania și 
alte țări.

Pilotul englez Peter Gethîn pe un „Che
vron B 24“ a cîștigat tradiționala compe
tiție Internațională automobilistică ,,100 
de mile de la Pukekohe", desfășurată în 
apropiere de Auckland (Noua Zeelandâ). 
Alergătorul Graham Mac Rae (Noua 
Zeelandâ) a condus tot timpul, fiind ne
voit în ultima parte a cursei să aban
doneze din cauza unei defecțiuni teh
nice. în clasamentul general, după Get-

bin, au urmat John Mac Cormlck (Aus
tralia) și David Oxton (Noua Zeelandâ).

Cu prilejul unul concurs atletic, care a 
avut loc la Christchurch, atleta Ruth 
Jones Martin a stabilit un nou record 
al Noii Zeelande la săritura în lungime, 
cu o performantă de 6,35 m.

Cu prilejul unei reuniuni pugllistice des
fășurată la Paris, campionul mondial 
la categoria ușoară, Robert Duran (Pa
nama), l-a învins prin abandon în re
priza a 4-a pe Leonard Tavarez (Franța). 
Fostul campion al lumii la semimijlocie, 
Billy Backus (S.U.A.) a cîștigat prin 
abandon în repriza a 9-a în fața fran
cezului Roger Zami.

Selecționata de polo pe apă a Franței 
și-a început pregătirile în vederea nou
lui sezon. Intr-un meci internațional de 
verificare care a avut loc la Lille, echi
pa națională a învins cu scorul de 12—4 
reprezentativa orașului belgian Anvers.
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