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pentru dezvoltarea continuă a mișcării sportive
De la Indoor" la Cupa Davis Sosiți miercuri Ia Istanbul

• C.J.E.F.S. GALAȚI
• CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CLUJ

asociațiile sportive:
• METALUL PLOPENI
• AVÎNTUL BÎRCA
• VOINȚA BUZĂU
• LICEUL MINAI VITEAZUL
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șiA in 
de

asuma sarcini 
obligații sporite 
acțiunea 
răspindire 

exercițiului fizic 
ridicarea

a
Șl
performantelor

Anul 1974, aureolat de aniver
sarea a trei decenii de la- istoricul 
act al Eliberării, marcat de eve
nimentul atît de dens al celui de 
al Xl-lea Congres al partidului, a 
început pentru întregul nostru po
por sub semnul unei puternice e- 
fervescențe creatoare, al hotărîrii 
de a încrusta noi și noi fapte de 
muncă pe răbojul marilor succese 
repurtate în 
a societății 
dezvoltate.

Chiar din 
fost martorii 
la întrecere 
fruntașe ale unor unități din in
dustrie, construcții, agricultură, 
transporturi, cercetare și proiecta
re, circulația mărfurilor, industria 
locală și gospodărie comunală, 
pentru îndeplinirea ți depășirea 
planului pe 1974 — etapă impor
tantă in vederea realizării înainte 
de termen a Cincinalului — pen
tru creșterea eficienței întregii ac
tivități economice. Â fost marcat, 
astfel, momentul inaugural al u- 
nei noi ți admirabile competiții, 
ce se va desfâțura, timp de un 
an, pe tărimul fertil al muncii, 
pentru transpunerea în viață a 
programului de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării elaborat de 
Congresul al X-lea ți de Conferin
ța Națională a partidului.

Prin semnificațiile sale politice 
deosebite, anul 1974 constituie, 
deci, etapa unei puternice dina
mizări a conștiințelor, a unui vi
brant îndemn de a produce mal 
mult și mai bine, de a participa 
din plin, cu tot potențialul uman 
ți material de care dispune țara, 
la accelerarea dezvoltării economi.

opera de construire 
socialiste multilateral

primele lui iile, am 
entuziastelor chemări 

lansate de colectivele

„CUPA
tineretului"

ACTIVITĂȚILOR
SPORTIVE OE MASA
In întreaga țară, favorizate 

vremea prielnică desfășurării 
trecerilor din cadrul ediției de iar
nă a „Cupei tineretului", continuă 
competițiile din fazele pe asociații 
sportive si localități. Iată, în conti
nuare, noi amănunte transmise de 
corespo Ibnții noștri.

CONCURS DE PATINAJ PE 
TERENURILE DE 

CLUB
LA TENIS

pa-ce, la progresul continuu al 
triei noastre socialiste.

In ațest context general, 
vredniciei, al responsabilității 
pline față de marile sarcini 
stau în fața națiunii noastre,
înscrie integral mișcarea de edu
cație fizică și sport, compartiment 
de mare însemnătate al vieții so
ciale, 
vestit cu

al 
de- 

care
se

domeniu de 
obligații 

acțiunea amplă, de interes națio
nal, de creștere a 

a unor generații

activitate in- 
importante în

unui tineret 
sănă-puternic, 

toase, pline de vigoare și ener
gie, capabile să înfăptuiască ma
rile obiective reclamate de con
strucția socialismului și comunis
mului.

Mișcarea sportivă a fost înar
mată anul trecut cu un valoros 
program de lucru, Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie, document de 
partid de o mare valoare teoretică 
ți practică pentru dezvoltarea con
tinuă a acestei activități,

în dorința de a înfăptui exemplar 
obiectivele trasate în Hotărîre, o 
serie de organe și organizații spor
tive, analizîndu-și și reevaluîndu-și 
posibilitățile, au decis să-și asume 
pentru anul 1974 sarcini sporite, 
lansînd — în acest sens — o 
chemare la întrecere colectivelor 
similare de pe întreg cuprinsul ță
rii.

Obiectivele cuprinse în chemări
le la întrecere privesc deopotrivă 
râspindirea largă a'educației fizice 
in rîndurile populației, atragerea 
în această activitate a maselor lar
gi de cetățeni, a întregului tineret,

îmbunătățirea permanentă a mun
cii politico-educative cu sportivii, 
întărirea bazei materiale, ridicarea 
la noi cote de calitate a perfor
manței, pentru o reprezentare dem
nă a culorilor patriei în marile 
confruntări internaționale, sarcini 
înscrise în Hotărirea de partid.

întrecerea aceasta — care sîn
tem convinși că va găsi un larg 
ecou în toate organizațiile noastre 
sportive — este, de fapt, o com
petiție cu sine însuși a fiecăruia, 
o invitație la o permanentă auto- 
depășire.

Ea dă cîmp larg inițiativelor și 
ideilor novatoare, creează cadrul 
propice pentru descoperirea și 
valorificarea unor resurse încă nefo
losite în continua acțiune de pro
pășire a sportului românesc.

Nu ne îndoim că întrecerea din
tre consiliile județene, cluburiie 
și asociațiile sportive se va bucura 
de sprijinul nelimitat al tuturor or
ganizațiilor și instituțiilor investite 
cu atribuțiuni în domeniul educa
ției fizice și sportului, care vor 
privi ducerea ei la bun sfîrșit ca 
pe o problemă nu numai de obli
gație dar și de mîndrie personală.

URÎND TUTUROR UN SUCCES 
DEPLIN ÎN MAREA Ș! FRUMOASA 
CURSA CARE IA STARTUL, SA 
SUBLINIEM DOAR UNA DIN 
PRINCIPALELE El TRĂSĂTURI : Șl 
ANUME, CA IN ACEASTĂ ÎNTRE
CERE TOȚI, DAR ABSOLUT TOȚI 
POT Șl TREBUIE SA FIE ÎNVINGĂ
TORI !

(Cltlfi In pagina a lll-a leitul chemărilor la întrecere)

...cu maestrul sportului 
CRISTEA CARALULIS, 

antrenorul lotului nostru 
reprezentativ de tenis

Cu Tache Caralulis totul e în or
dine... încă din prag de iarnă, cînd 
zăpada a acoperit cu două degete 
de caimac alb terenurile de la 
Ștrand, el și-a luat brațul de ra
chete și sacul cu mingi, mutîndu- 
se sub acoperișul primitor al sălii 
de la „23 August". Bineînțeles, îm
preună cu vreo cinci jucători, atît 
cit cuprinde lotul rămas acasă, al 
primei reprezentative de tenis a 
României.

Iată-ne, consultînd pe maestrul 
sportului Cristea Caralulis, antre
norul echipei naționale, la subiect :

— Ce fac acum, tenismanii noș
tri ?

— Primii jucători, se știe, sint din
colo de Ocean. Pentru întîia oară — 
și faptul acesta merită subliniat — a- 
veni 4 participanți în circuitele 
„indoor", pe lingă Ilie Năstase și 
Ion Țiriac evoluind acum Toma O- 
vici și Ionel 
pleacă, peste 
vegia.

— Practic, 
întreceri. Să 
stau cu pregătirea.

— Antrenamentele noastre au du
rat aproximativ o lună și jumătate. 
Zic aproximativ, fiindcă perioada 
de timp n-a fost egală pentru toți. 
Ovici a avut examene și cîteva 
probleme familiare de rezolvat. 
Sotiriu și Hărădău au fost bolnavi. 
Mai intens s-au antrenat Sântei și 
tînărul Marcu. Dar recordul orelor 
de pregătire îl are, probabil, Mu
reșan.

— Se pare că acest grafic s-a re
flectat, proporțional, în rezultatele 
primelor două concursuri de sală...

— Da. Sever Mureșan a cîșttgat 
unul dintre ele. în al doilea, „Cupa 
Unirii", învingător a fost Toma O- 
vici. Deși nu este insă în cca mai 
bună formă, campionul nostru en 
titre menține un avans valoric față 
de toți ceilalți. A cîștigat cu ce 
știe... Retur bun, deplasare în te
ren, gindire tactică. I-au funcțio
nat ceva mai puțin bine passing- 
shotul și serviciul. Dar, mai are 
timp să și le amelioreze. Cel mai 
frumos meci al ultimului concurs 
a fost însă cel dintre Sever Mure
șan și Traian Marcu. Ultimul este 
în mare progres față de anul tre
cut, a fost o grea piedică pentru 
adversari. Poate juca bine.

— La dublu, cine s-a impus ?
— Fără emoții, perechea formată 

din Traian Marcu și Dumitru Hă-

Sântei. Alt 
cîteva zile, în

deci, toți vor 
vedem, atunci,

/ ■

fOIBALIȘTIINOȘTUI S-AU ANTRENAT

grup 
Nor-

fi fn
cum

rădău. Dar, trebuie să precizez că 
încă n-am găsit un jucător de 
dublu cu care sâ putem spera mai 
mult în jocurile de „Cupa Davis". 
Mureșan are serviciu și smeciuri 
bune, Marcu excelează în retururi, 
Hărădău insistă în atac^ 
cești jucători pot fi încă 
rați, la loviturile lor mai

Toți a- 
anielio- 

slabe,

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 2-a)

• Mîine primul meci al turneului
• A doua partidă

ISTANBUL, 24 
la trimisul 
miercuri de la 
orei 16, fotbaliștii români au ate
rizat după 60 de minute de zbor 
pe aeroportul din Istanbul. Ei au 
fost 
riști 
brin 
Dar 
de noua 
despre care 
mult întinerit.
Fenerbahce 
din conducătorii 
Arpat, care avea să fie tot timpul 
cu noi.

Lotul român este cazat la hote
lul „King". Seara, după cină, ju
cătorii s-au reîntîlnit cu... „Eva
datul", transmis de televiziunea 
turcă, după care cu toții s-au re
tras în camerele lor pentru odih
nă. Toți se simt bine.

Fenerbahce
marți,

de
Piecați

»
(prin telefon, 
nostru).

Otopeni, în jurul

întâmpinați de numeroși zia- 
și fotoreporteri. Dinu și Do- 
s-au aflat în atenția tuturor, 
colegii turci se interesau și 

componență a lotului 
auziseră că a

Din partea 
a fost prezent 

clubului,

fost 
lui 

unul 
Lijat

î, cu
la Izmir,

Joi, programul 
tnătorul : dimineața 
clubul Fenerbahce, pentru că te
renurile de antrenament erau ocu
pate de echipele locale. La ora 15, 
pe stadionul clubului Galatasaray 
(care se află în vecinătatea hote
lului), sub conducerea antrenorilor 
V. Stănescu și R. Cosmoc, 
(orii au făcut 
90 de minute, 
A urmat baia

Mîine (n.r. 
efectuat un 
Timpul, aici, este bun și tempera
tura foarte plăcută.

Meciul pe care lotul nostru îl 
va susține sîmbătă cu Fenerbahce 
este așteptat cu mult interes, mai

cu Altai
lotului a fost ur-

vizită la

jucă- 
un antrenament de 
fizic, tehnic, tactic, 

și masajul.
azi) urmează a fi 
nou antrenament.

CUPELE EUROPENE
PE PRIM PLAN

O SAPTĂMINA REZERVATĂ DIVIZIEI A Șl PREGĂTIRILOR SPE-® O SAPTĂMINA REZERVATA DIVIZIEI A Șl PREGĂTIRILOR SPE
CIALE 0 ULIANA SEMIONOVA (2,10 m) VA JUCA LA BUCUREȘTI 
O INDISPONIBILITĂȚI LA POLITEHNICA Șl I.E.F.S. • ANTRENORUL 
VASILE POPESCU LÂ MECIUL SPARTAK ZBROJOVKA— ESTUD1AN- 
TES MADRID • PROGRAME ATRACTIVE ÎN PAUZELE REUNIU

NILOR INTERNAȚIONALE

de pe dealuldin sectorul 5 de săniuțeScolari al Capitaiei mdreptindu-se spre 
participa la întrecerile din cadrul

Cociocului, pentru a 
Foto : V. BAGEAC„Cupei tineretului"

Săptămâna aceasta toate partici
pantele la cupele europene, la bas
chet, au avut o scurtă perioadă de 
odihnă, urmând ca miercurea și 
joia viitoare să-și reia disputa, în 
cadrul etapei a II-a a sferturilor 
de finala.

De fapt, „odihnă" este un fel de 
a spune, deoarece toate competi
toarele au profitat de răgazul ofe
rit pentru a-și continua pregăti
rile, a-și regrupa forțele și a se 
pune la punct, îneît următoarele 
jntreceri, al căror caracter decisiv, 
devine tot mai pregnant, să le gă
sească în formă maximă. în plus, 
în multe țări se dispută campio
natele naționale. Deci, alte obliga
ții sportive care, așa cum spuneam 
mai sus, fac imposibilă odihna pro- 
priu-zisă.

Așa se petrece cu echipele 
noastre angrenate, după cum se 
știe, și în cupele europene și în 
campionatele republicane. în spe
cial cele feminine au trebuit să 
acorde cea mai mare atenție pre
gătirilor, deoarece în această pe
rioadă susțin partidele „cheie" ale 
diviziei A, iar săptămâna viitoare 
joacă în C.C.E. (Politehnica) și în 
Cupa cupelor (I.E.F.S.). Cit pri
vește formația Steaua, ea mai are 
un răgaz destul de îndelungat, mai 
precis pînă la 20 februarie, cînd va 
juca primul meci cu Estudiantes 
Madrid.

Dar, să revenim la fete. Fără în
doială, vizita celebrei echipe sovie
tice Daugava T.T.T. Riga (cei trei 
T semnifică „Transporturi, tramvaie 
și troleibuze") constituie un eveni
ment pentru 
Cîștigătoare a 
ții ale C.C.E.
fost cucerite, în 1959 și 1963, de 
Slavia Sofia), deținătoare de 10 
ani, fără întrerupere, a titlului de 
campioană a U.R.S.S., Daugava

baschetul românesc.
13 din cele 15 edi- 
(celelalte două au

duminică di- 
la ora 9, a-

Sîntem anunțați că 
mineața, începînd de 
proximativ 200 de tineri de pe raza 
sectorului 7 vor participa la un 
concurs de patinaj din cadrul „Cu
pei tineretului". Acțiunea este or
ganizată de către C.E.F.S. și Consi
liul Organizației Pionierilor al sec
torului. Gheața se află în bune 
condițiuni pe cele trei terenuri de 
tenis, stația de amplificare... func
ționează. iar vestiarele stau (încăl
zite !) la dispoziția amatorilor.

schi. Cristinel Stanciu, Georgcl 
Dumitrescu și Aurora Oprescu, la 
șah și-au înscris numele pe listele 
cîștigătorilor.

De un frumos succes s-au bucu
rat și întrecerile din comuna Recea, 
la care au participat aproximativ 
950 de sportivi. Margareta Moise — 
secretara comitetului comunal 
U.T.C. și Marin Olaru — președin
tele asociației sportive s-au re
marcat în organizarea concursuri
lor.

NOUL SISTEM COMPETIȚIONAL AL
CONSECINȚELE SALE mi

IIÎc FEȚEANU
IN COMUNELE ARGEȘENE

Nu mai puțin decît 1 420 de par
ticipant! (elevi și tineri cooperatori) 
au fost prezențl la întrecerile de 
tenis de masă, schi, săniuțe și șah 
din comuna Tițești. întrecerile 
s-au bucurat de o bună organizare, 
asigurată de forurile locale de re
sort. Mihaela Postelnicu, Maria 
Gheorghe, Vasile Boteanu, Elena 
Stoica și Ion Boteanu la săniuțe, 
Elena Nuțu, Iulian Stoica, Dumitru 
Epure, Ia tenis de masă, Constan
tin Boian, Aurel Grigorescu, la

FAZA ORĂȘENEASCA A 
COMPETIȚIEI...

In cadrul anchetei 
al voleiului, publicăm 
bările :

noastre asupra noului sistem competițional 
astăzi răspunsurile altor tehnicieni la între-

NICOLAE SOTIR,
antrenor emerit

. .s-a desfășurat recent în orașul 
Macin. Zăpada fiind, însă, insufici
entă, întrecerile au avut loc doar 
la șah și tenis de masă. Iată ordi
nea primelor trei locuri: șah : 1.
N. Buiescu (Lie. Măcin), 2. N. Ci
reașă (Fabrica de ind. locală), 3.

(Continuare în pag. a 2-a)

La sfirșitul săptăminii viitoare In Capitală

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE JUDO
vor avea 
Capitală, 
ediții

în ziua de 2 februarie, 
loc, în sala Floreasca din 
întrecerile celei de a 4-a 
campionatelor internaționale 
judo ale României, rezervate tine
retului. La această competiție, și-au 
anunțat participarea sportivi 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
mană, R.F. Germania, Iugoslavia. 
Italia, Turcia și U.R.S.S. Pînă ieri, 
la federația de specialitate au sosit 
telegramele privind sosirea în Ca
pitală din partea loturilor R.D. 
Germane, R.F. Germania și U.R.S.S.

a 
de

din 
Ger-

Printre sportivii sovietici au 
înscriși
Alexei Smirnov (cat. semimijlocie) 
și Vasile Griff (cat. semigrea). De 
asemenea, sîntem informați că vor 
fi prezenți la București și cunos- 
cuții arbitri internaționali Kurt 
Jahn (R.D. Germană) și Helmuth 
Rother (R.F. Germania).

Tara noastră va fi reprezentată 
de 3—4 concurenți la fiecare cate
gorie de greutate. Confruntările se 
vor desfășura dimineața, de la ora 
10 și după-amiaza de la ora 16.

fost 
și campionii europeni

< A CONTRIBUIT 
■l CTIMI1I «DEA PD
| A CONTRIBUIT NOUA FORMULA COMPETIȚONALĂ LA
1 STIMULAREA PREGĂTIRII CONTINUE A ECHIPELOR, LA IN

TERESUL PENTRU CAMPIONAT ? CE AVANTAJE SAU DEZAVAN
TAJE AU REZULTAT DIN PUNEREA El ÎN PRACTICĂ ?

o ÎN CE MĂSURA SLUJEȘTE NOUL SISTEM COMPETIȚIONAL
6 LA FORMAREA UNOR REPREZENTATIVE PUTERNICE ?

o CE SISTEM COMPETIȚIONAL VI SE PARE MAI POTRIVIT 
° PENTRU STIMULAREA ACTIVITĂȚII, PENTRU PROGRESUL 

VOLEIULUI ?
ACTIVITĂȚII, PENTRU PROGRESUL

1 O Problema formulelor de dispu- 
" tare a campionatelor Diviziei 

A a preocupat întotdeauna echipele, 
antrenorii, sportivii și pe spectatorii 
din toată țâra- Părerile sint foarte 
împărțite, fiecare mcepind să susțină 
formula care corespunde intereselor 
proprii.

Eu trebuie să precizez că Federa
ția are de rezolvat, în mod echita
bil, o contradicție, dacă se poate 
spune așa : cum să asigure loturilor 
olimpice o pregătire suficientă, în ve
derea realizării obiectivelor fixate 
voleiului pentru Jocurile Olimpice și, 
in același timp, cum să asigure des
fășurarea campionatelor diviziei A pe 
o perioadă lungă de timp. Pînă în 
prezent, nici una din formulele alese

Răspunsurile la ancheta 
nu le-am mai publicat din 
dinii și a lipsei de spațiu) ne-au relevat o 
mulțime de aspecte negative ce amenință 
să genereze impedimente și mai serioase în 
calea tentativelor de redresare a voleiului.

Rezultă că noul sistem competițional a 
reprezentat, în forma sa ultimă, o soluție 
lipsită de fundament logic. Efectul esențial 
al acestei noi formule a fost campionatele 
cele mai slabe din ultimii ani și chiar din- 
totdeauna, deoarece a redus aproape la 
zero interesul echipelor pentru pregătire și 
concurs. Cîțiva dintre specialiștii consul
tați, și-au exprimat părerea că dăunător 
nu este în primul rînd sistemul competițio
nal, ci mentalitatea anacronică a sportivi
lor și antrenorilor față da pregătire. Nici

noastră (unele 
cauza siniilitu-

lucru, care nu a făcutn-am 
decît 
Ei
poate influența în rău această mentalitate, 
activitatea — să zicem, în al doilea, al trei
lea sau al cincilea rînd — nu are impor
tanță ? Sint oare suficiente pentru crește
rea valorică a voleibaliștilor noștri meciu
rile de antrenament, sau numai cele 10 cu 
miză ? Firește că nu. Ne alăturăm păreri
lor că echipe naționale valoroase în afara 
masei de voleibaliști nu se pot crea. Ar fi, 
după părerea noastră, o greșeală ale cărei 
efecte nu apar imediat, ci mai tîrziu, dar 
sint de mare gravitate pentru destinul per
formanței. Echipele naționale au nevoie de 
o bază de selecție cit mai mare și mai va
loroasă ca să poată să se afirme pe plan

contestat acest
tangențial obiectul anchetei noastre, 

bine ! Și dacă sistemul competițional

(Continuare in pag. a 4-a)

LA BASCHET

Constantin ALEXE

Foto : S. BAKCSY

meciul cu Hapoel 
Aviv, I.E.F.S. a a- 

o comportare bună,

In
Tel 
vut 
pe care o dorim repeta
tă in- disputa cu Spar- 
tacus Budapesta. In fo
tografie, imagine din 
partida I.E.F.S. — Ha
poel.

-t <t 1

® 4 ÎL ÎL

fara exa- 
valoroasă 
baschetu-

Riga poate fi denumită, 
gerare, drept cea mai 
reprezentantă de club a 
lui feminin mondial, nici o alta 
neapropiindu-se, cit de cit, de ni
velul performanțelor „5“-ului din 
Riga. Daugava va veni la Bucu
rești cu lotul complet, adică inclu
siv Uliana Semionova (22 de ani, 
2,10 m), accidentată o vreme, dar 
reintrată în partida Daugava — 
Standa Milano, desfășurată la Riga.

Din păcate, campioana României 
nu va putea să-și apere șansele 
cu toate potențele sale. Accidentate, 
Anca Demetrescu (în meciul cu 
Hapoel Tel Aviv, la București) și 
Cornelia Taflan (în dispula cu U- 
niversitatea, la Cluj) nu voi’ juca, 
iar Suzana Szabados. Gabriela Cio
can și Ecaterina Savu vor avea de 
suportat urmările unei gripe de 
care suferă în aceste zile. De alt-

Finalele campionatelor republicane

de patinaj viteză

PRINCIPALII PIRJORMtfil

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

VOLEIULUI

nu a putut rezolva favorabil aceste 
două aspecte.

Este clar că un campionat național 
de durată mare, oferă posibilitatea 
creșterii de individualități. Totodată, 
echipa națională nu se va contura și 
nu va crește în valoare, decit lucrind 
centralizat, tot vreme îndelungată. 
Cred însă că trebuie menționat un 
alt aspect important al problemei : 
se insistă extrem de mult pe COM
PETIȚIE, lăsind pe planul doi PRE
GĂTIREA. După mine, pregătirea e-

(Continuare în pag. a 2-a)

internațional. 
Divizia A. 
campionate puternice, i. ” __ 11.
un sistem competițional bine chibzuit, 
tr-adevăr stimulativ, nu demobilizator.

Tehnicienii care ne-au răspuns Ia an
chetă au prefigurat o sumedenie de noi for
mule competiționale, formule ce lăsau să se 
întrevadă necesitatea unui campionat cit 
mai echilibrat, puternic, extins pe o peri
oadă mai lungă. Credem că în momentul 
de față se impune și o modificare de struc
tură a diviziei A. S-au făcut multe propu
neri. Ele trebuie analizate, studiate urgent, 
astfel incit organizarea activității voleiba- 
listice interne să contribuie efectiv la crește
rea nivelului calitativ al pregătirii și al 
performanțelor.

Și această bază este, firește, 
De aceea, ea trebuie să aibă 

activitate susținută, 
, în-

Âl PRIMEI

[VA SZIGHI,

.I

MIERCUREA CIUC, 24 (prin telefon)'.' 
Mutate to ultimul moment de la Tușriad 
la M. Ciue. finalele campionatelor repu
blicane de patinaj viteză au început joi 
ainuneață pe pista naturală din locali
tate (amenajată recent Ungă clădirea 
patinoarului artificial) au început sub 
cele mai bune auspicii, o temperatură 
ideală in timpul concursului (minus 4—5 
grade), o gheață pregătită cu utilaj me
canic (mașină ..Rolba'j. vestiare încăl
zite pentru concurenți, cabană și „turn" 
de observație pentru oficiali o fanfară 
care... Încălzea publicul în 'pauze'. în
vingători și învinși deopotrivă de meri
tuoși, precum și rezultate valoroase prin
tre care și cîteva recorduri, iată atribu
tele primei reuniuni.

In disputele fetelor, performera zilei 
a fost tînăra elevă a Școlii sportive din 
localitate, Eva Szigeti, care a parcurs 
distanța de 500 metri în 48,9, ceea ce re
prezintă un nou record național, atît la 
junioare mari cit și la senioare (v.r. 50,1 
șl. respectiv, 49,1).

și in probele senioarelor, tot o juni
oară a fost revelația zilei. Este vorba de 
sibianca Sanda Frum. promovată in ul
timul moment în grupa senioarelor de 
antrenorul p. Tivada.ru. Ea a devenit 
campioană a țării la 500 șl 1500 m șl au
toarea unui nou record (la categoria 17— 
18 ani) cu 2:42.5 (v.r. 2:44.6) pe distanța 
de 1,5 km. In sfîrșit. campionul aosolut 
al țării, brașoveanul Vasile Coroș. a reu
șit să egaleze cel mai bun rezultat ofi
cial pe 500 m cu 43.1 (unul dintre cele 
trei cronometra indica 43.0). Se cuvine 
să mai spunem cîteva cuvinte și despre 
ceilalți animatori ai cursei de sprint, în
trecerea. de altfel, cea mal gustată de 
public. Decanul de vîrstă al patinatorilor 
noștri de viteză, ing. Dan Lăzărescu a 
reușit să-1 întreacă pe fostul specialist 
al probei, bucureșteanul Victor Sotl- 
rescu cu care a făcut pereche. Recor
duri personale au mai obținut in reuni
unea inaugurală Liana Cardaș, Augustin 
Demeter, Emeșe Bogdan, Lidia vaszl. 
Gheorghe Varga șj Gheorghe Top.

REZULTATE TEHNICE — senioare — 
500 m ; 1. Sanda Frum (Șc. sp. Sibiu) 
49,4 — campioană republicană. 2. Roxana 
Salade (C.S.M. Cluj) 52,1, 3. Emeșe Bog
dan (Șc. sp. M. Ciuc) 52,2; 1 500 m : 1. 
Sanda From 2:42,5 — campioană republi
cană, 2. Liana Cardaș (Mureșul Tg. Mu
reș)) 2:47,6, 3. Emeșe Bogdan 2:52.2. Se
niori — 500 m: 1. V. Coroș (Dinamo Bra
șov) 43,1 — campion republican. 2 D. 
Lăzărescu (S.C. M. Ciuc) 44,5, 3. V. Soti- 
rescu (Dinamo București) 44,6; 5 000 m: 
1. Gh. Pop (Dinamo Brașov) 8:49,6 — 
campion republican, 2. V. Sotirescu 
8:53,1, 3. V. Coroș 8:56,5. Junioare I — 
500 m: 1. Eva Szigeti (Șc. sp. M. Ciuc) 
48,9 — campioană republicană. 2. Lidla 
Vaszl (S.C. M. Ciuc) 49,0, 3. Marla Olah 
(Mureșul Tg. Mureș) 52,9; juniori I 500 
m : 1. L. Focht (Dinamo Brașov) 45,0 — 
campion republican, 2. Gh. Dumitrescu 
(Constructorul București) 45,7, 3, A. De
meter (Agronomia Cluj) 46,0.

J&’ \ Traian IOANIȚESCU j

Tivada.ru
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DIVIZIA DE HOCHEI
ÎN PREAJMA ACTULUI FINAL

Nu credem că exagerăm affrmînd 
că marți a fost o zi de adevărată 
sărbătoare pentru hocheiul nos
tru. Patinoarul artificial „23 Au
gust* a fost plia „ochi", organizator 
fii comunlcîndu-ne că s-au înregis
trat peste 5 400 de plătitori. De la 
meciurile grupei B a campionatului 
mondial din martie 1972 nu am mal 
văzut atîta lume la hochei ți, fără 
îndoială, in istoria derby-urilor 
Steaua — Dina’mo a fost consem
nată o asistență record. Afluența 
spectatorilor bucureșteni pe-a pro
dus o deosebită satisfacție, ne-a 
convins că hocheiul este iubit și 
că, atunci cînd are perspectiva 
unor spectacole de calitate, publi
cul onorează întrecerea sportivă, 
chiar dacă ea nu se desfășoară în- 
tr-o zi de sfîrșit de șăptămînă. Să-i 
oferim, deci, cît mai multe aseme
nea manifestări, să profităm de .4- 
eest ,,moment al hocheiului". dacă 
vrem ca peste cîțiva ani să nu 
trăim eu nostalgia patinoarului plin 
de ayuip

Spuneam în avancronica penulti- 
msi confruntări — care putea avea 
ijn caracter decisiv — dintre Stea
ua, cîștigătoarea Cupei României, 
gctuala lideră a clasamentului, și 
Dinamo, echipa campioană, că aș
teptăm de la fruntașele hocheiului 
românesc un meci disputat în li
mitele scrise ale regulamentului șl 
cele nescrise, dar nu mai puțin im
portante ale sportivității. Și trebu
ie să spunem că cele două mari 
rivale nu ne-au ’dezamăgit. Deși 
rpiza era uriașă, deși în tribune și 
pe cîmpu] de joc domnea înaintea 
întrecerii q atmosferă de mare ten
siune, spiritele nu s-au încins — 
îp nici una din părți — s-a jucat 
hochei, un hochei încleștat, uneori

crîncen, dar corect, iar corectitudi
nea de pe gheață s-a transmis și 
celor două galerii. Se poate deci și 
așa 1

Să revenim o clipă asupra par
tide! de marți, pentru că miercuri 
seara fruntașele clasamentului n-au 
Intîmpinat dificultăți în fața Du- 

șl a Sport Clubului. Cum a 
eîștigat Steaua ? De ce a pierdut 
Dinamo ?

Dinamo era echipa care trebuia 
să joace. în primul rînd, la vieto- 
rie, Steaua avînd un golaveraj su
perior în întîlnirile directe. Pentru 
mai multă siguranță dinamoviști! 
au abordat întreaga primă repriză 
doar cu primele doqă linii de atac 
(la fel au procedat în ultima re
priză, începînd din min 3, adică 
după ce Steaua a luat conducerea 
cu 2—1) și acest lucru a dus, desi
gur. la oboseală. Dinșmo a atacat, 
e drept, ceva mai mult, dar acțiu
nile ofensive n-ap avut consistență, 
jucătorii săi au păcătuit prin nu
meroase tentative individuale, ani
hilate fără prea mare dificultate 
de robusta defensivă a Stelei. în 
plus, dinamoviștii au jucat hazardat 
în apărare, fundașii lor fiind sur
prinzi adesea de contraatacuri^ 
foarte rapide ale steliștilor.

Steaua și-a organizat excelent 
sistemul defensiv. Abia după ce 
scorul a crescut neașteptat de 
brusc în favoarea lor, la jumătatea 
ultimei părți a meciului, jucătorii 
lui Czaka și-au îngăduit o relaxare, 
permițînd adversarilor să înscrie 
două goluri- Credem că la baza 
victoriei Stelei a stat omogenitatea 
jucătorilor săi. prezența pe gheață 
a oricărei linii de fundași sau a- 
tacanți neproducînd schimbări e- 
sențiaie ale potențialului echipei.

8SRW

Sg
H î

Portarul Stelei, Valeriu Netedu, în i 
by de marți, face față cu brio unui atac 

movistă Tureanu (nr. 6), Costea (în

„CUPA UNIRII46 LA BOB
Activiștii 

Orășenesc 
mari eforturi pentru amenajarea 
completă a pîrției de bob din 
frumoasa stațiune. După realiza
rea acestui important obiectiv 
organizatorii (C.S.O.) au pus pîrtia 
de concurs la dispoziția sportivilor, 
care luni și marți, au efectuat nu
meroase coborîri de antrenament 
eontracronometru. Miercuri șl joi 
s-a disputat „Cupa Unirii" la care 
au participat 20 de echipaje, din

Clubului Sportiv 
Sinaia au depus

8 cluburi și asociații cu secții de 
bob din țară.
REZULTATE TEHNICE: 1 E., 
Bogdan — V. Papadopol (C.S.O.)) 
73,8 ; 2. C. Vulpe — I. Stoica (Vo
ința) 73,9 ; 3. V. Bunea — P. Lospă 
(C.S.O.) 74,0 ; 4. N. Stavarache — 
I. Popa (I.E.P.S.) 74,2 ; 5. V. Stoica 
— V. Juncu (C.S.O.) 74,4: 6. M. 
Secui — C, Vîlcea (Voința) 74,6.

Sîmbătă și duminică va avea loc 
f,Cupa UCECOM".

Gli. IRIMINOIU

Trebuie 
pe care 
ralului 
Netedu, 
ații dificile atunci cînd Dinamo a- 
vea inițiativa.

O Victoria stelei a simplificat "r, 
bună măsură lupta pentru titlul 
de campioană. Avîrtd o vietorie în 
plus și un golaveraj direct de 16—12 
în întîlnirile cu Dinamo, Steaua 
poate aljorda mai liniștită ultima 
confruntare, de sîmbătă seara, care 
va încheia ediția din acest an a 
diviziei. Să nu ne grăbim, însă, 
cu verdictul ! In sport s-au văzut 
răsturnări de situații ce păreau 
mult mai sigure ! Să așteptăm, a- 
șadar, partida de mîine, partidă cc 
se anunță ,1a fel de interesantă ca 
acee,i de marți, pentru că. sîntem 
convinși, Dinamo nu a abandonat 
ideea că mai poate cîștiga campio
natul I

®. se înthriplă dacă Dinamo 
Va. învinge la o diferență ’de 4 go
luri? In această situație cele două 
echipe vop fi ]a egalitate de punc
te și golaveraj în întîlnirile dintre 
ele. Atunci ar intra în discuție 
golaverajul general, — prin scădere 
—golaveraj care avantajează (î- 
nainte de jocurile Dinamo — Du
nărea și Steaua — Sport CJub M

să menționăm și aportul 
l-a adus la ridicarea mo- 

coechipierilor săi portarul 
care a rezolvat multe situ-

mare formă și inspirație la meciul der- 
: purtat de incisiva linie dina- 

fund), Axinte (în față)
Foto : Dragoș NEAGU 

pe dinamoviști (+65, față deCiuc) 
d-59). Sjfupția ar fi delicată în a- 
cest caz pentru că, să nu uităm, 
Steaua a fost frustrată în meciul 
cu Dinamoi dg un gol 
scris în limita timpului 
tar de joc. Becul roșu 
porții lui Dumitraș nu 
ppins dacă instalația electrică 
cronometraj nu ar mai fi funcțio
nat...

• Iatg c,im arată clasamentul 
înaintea meciurilor de azi (Dinamo 
— Dunărea și Steaua — Sport Club 
M. .Cițtc) programate începînd de 
la ora 16 pe patinoarul 23 August :
1. Steaua 16
2. Dinamo 16
3. S.C.M. Ciuc 16
4. Dunărea G. 16

valabil, în- 
regulamen- 
din spatele 
s-ar fi a- 

de

In CEL DE-AL 7-lea AN DE EXISTENȚĂ

înființat in urmă cu 7 ani, Centrul 
de Cercetări Științifice și Documen
tare Tehnică al C.N.E.F.Ș. a pornit 
la drum fără prea multe cadre cu

INTERESANTA Șl CRMPEEXA
la drum fără 
experiență și fără aparatura deosebit 
de complexă care
Dar toate aceste lucruri au determi
nat tînărul colectjv al instituției la o 
muncă âsidup, de la bun începuț. 
Centrul a trebuit să-și creeze o con
cepție de lucru, o tehnologie și un 
cadru de activitate proprii, avînd de 
intîmpinat, în primii ană, și o oare
care rezistentă a federațiilor, antre
norilor și a cluburilor, cauzată de 
lipsa de încredere în roadele unei 
asemenea munci.

Șl totuși, in pofida dificultăților 
enumerate, Centrul s-a impus trep- 
tat-treptat, devenind acum un obiec
tiv de deosebită importanță în ca
drul activității sportive desfășurate 
tn țaya noastră. Ițeușind să creeze in 
educația fizică și sportul românesc 
necesitatea observării, măsurării și 
constatării faptelor care compun ac
tivitatea de zi cu zi în acest dome
niu, instituția bucureșteană și-a adus 
o contribuție însemnată la rezultatele 
obținute în ulțimii ani. de loturile 
noastre reprezentative la marile con
fruntări ale lumii.

Pornind de la ideea de a servi 
sportul de mare performanță, specia- 

. liștii Centrului și-au îndreptat aten
ția, în primul rînd. asupra pregătirii 
In vederea participării la Jocurile 
Olimpice, acordînd asistență științi
fică fiecărui lot. Dar, nu o dată, în 
lucrările cercetătorilor bucureșteni au 
fost abordate și probleme legate de 
educația fizică școlară, de cea din 
producție- Cum spuneam, însă, efor
turile au fost și sînt canalizate spre 
«portul de mare performanță.

Prin prezența specialiștilor Centru
lui la antrenamentele echipelor na
ționale și la confruntările de anver
gură la care se aliniază acestea, au 
putut fi dezvăluite o serie de aspecte 
extrem de importante, menite să op
timizeze procesul de pregătire. Su-

îi era necesară.

medenia de informații, de profiluri 
diferite (fiziologic, biochimic, biome- 
canic, biometric, psihic, sociologic, 
pedagogic și metodic), culese .de către 
cercetători ai 
ționajă și transformată 
cu caracter metodologic.

metodie), eulese de că..- 
fost sistematizata, selec

ta inylieațil 
„ epre s-au 

întors către subiecți prin dirijarea și 
ameliorarea procesului de instruire. 
Astfel, antrenorii multpr loturi re
prezentative ,au putut avea o imagine 
de ansamblu și în detaliu asupra 
procesului de pregătire, perfecțioqin- 
du-și metodele de lucru pe baza ana
lizei ffioute de cercetători.

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973 a 
mobilizat cadrele Centrului de Cerce
tări științifice ți Documentare Teh
nică al C.N.E.F.S- ță-și intensifice 
activitatea, contribuind tot mai mult 
la ascensiunea sportului românesc. 
Elaborarea unui mare număr de lu
crări legate direct de pregătirea și 
rezultatele „olimpicilor" români, per
manenta preocupare pentru delicata 
problemă a vîrfului de formă spor
tivă, interesul față de procesul de 
selecție ia nivelul copiilor și trans
miterea gratujtă, celor aproape 1000 
de beneficiari, a unui flux de infor
mație (concretizat, țumai in ultima 
perioadă, în peste 5000 de pagini și 
600 de articole traduse din bibliogra
fia internațională) rpppg?intă doar 
cîteva dintrfe roadele muncii specia
liștilor din cadrul Centrului.

în plus, ar mai fi de notat și con
tribuția substanțială la munca 
minologie sportivă, o luergre pe a- 
ceastă temă, editată recpnt, fiind so
licitată și tradusă în 6 limbi, lucru 
care confirmă importanța ți valoarea 
studiului.

Despre 
apropiate 
tante ale 
dr. Nicu

„Firește că principala noasi 
ocupare se va îndrepta ți șnțil aces
ta spre disciplinele Ia care yam par
ticipa în cadrul J.O. de la Montreal.

de ter-

cîteva dintre planurile 
și obiectivele mai impor- 

instituțlei, nș-a vorbit conf. 
Alege, directorul Centrului: 

-I _ _sțră pre-

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

fel, ținind seama de aceste indis
ponibilități și pentru a permite 
refacerea echipei în vederea viitoa
relor întreceri internaționale. Bi
roul federal a aprobat cererea e- 
chipei Politehnica de a i se amîna 
partida eu Rapid, din cadrul eta
pei a 14-a a diviziei A. Amînarea 
a fost hotăfîtă pu acordul antreno
rului rapidiștelor, Sigismund Fe- 
renez, interesat, desigur, să nu pe
ricliteze sănătatea componentelor 
loțului republican, al cărui antre
nor principal este.

Pu mult intereș este 
întrecerea dintre I.E.F.S, 
tacus Budapesta. învinse 
SeSto San Giovanni, 
maghiare yor încerca, în 
cu I.E.F.Ș., ultima șansă __ .. 
clasa pe locul secund în grupa A 
și, deci, de a se califica 
finalele competiției dotată 
ziarului ȘPORTTJL 
Dar studentele, debutante în „sfer
turi", sînt hoțăTÎte să acumuleze la 
București un avans care să le creeze 
posibilitatea de a-^și însuși viptoriți 
firțală după disputa de Ia Buda- 
peșta. pin nefericire, și I.E.F.S.-U1 
are o indisponibilitate : Clara Szabo, 
accidentată la Timișoara în meciul 
cu Universitatea. Să sperăm, însă,

așteptată 
și Spar- 

de GfcAS 
Sportivele 
întîlnirea 
de a se

îi) gemi- 
cu „Cupa 

București".

că apreciata internațională se va 
reface și va putea evolua, măcar 
la Budapesta.

Steaua are un răgaz mai îndelun
gat în Cupa cupelor, deoarece va 
juca cu Eatudiantes Madrid la 20 
februarie (la București) și la 27 fe
bruarie (la Madrid). Pînă atunci, 
notăm preocuparea antrenorului 
Vasiie Popescu de a se documenta 
asupra adversarilor prin vizita fă
cută la redacția ziarului nostru 
pentru a cerceta cele scrise în ga- 
jzeta sportivă „AS" din Madrid, 
■precum și prin deplasarea ce o va 
'efectua, la 6 februarie, la Broo în 
bcppul vizionării returului jocului 
Șpartak Zbrojovka — Eștudiantes.

îh sfîrșit, referitor la interesul 
geperal stîrnit de cupele europene, 
gopj nota promisiunile Cpmisiei 
centrale de propagandă a F. R. 
Baschet de a completa programul 
reuniunilor internaționale prin ac- 
iqni atractive ca, de pildă, fesți- 
zități prilejuite de retragerea din 
activitatea competițională <je per- 
brmanță a uno,r sportivi fruntași 
Elena Ivanovici, Hanelqre Spirj- 
lon, Ileana Chiraleu, Emil Nictj- 
escu, Radu Popovicț, Mihai Di’ 
nancea ș.a.), concerte <je muzică 
ișbară susținute în pauîe de or

chestre studențești, întreceri de
monstrative de juniori și minibas- 
chetbaliști etc.

VREMEA TRECE, VREMEA VINE...

13 2
12 2

3 0
2 0

Vladimir

1
2
13
14

89— 30 28 
108— 43 ?6

52—1.15 6
43—104 4
MORARU

Cei mai buni specialiști ai noștri vor 
urmări îndeaproape pregătirile Iotu
rilor țării, colaborînd cît mai eficient 
eu antrenorii și federațiile de specia
litate. Vom continua seria conferin
țelor din cadrul Universității popu
lare, vom aborda în cercetările noas
tre citeva teme deosebit de intere
sante („Dinamica sportului olimpic 
românesc față de cea a sportului in
ternațional", „Problema motivației și 
nonmotivației sportului de jnaliă per
formanță", „Integrarea socială a vîr- 
furilor sportive" etc.) și, în sfîrșit, 
vom analiza — din punct de vedere 
al selecției și pregătirii — activitatea 
Iâoeiiluț de atletism din Cîmpulung. 

doarPrecizez, însă, acestea sînt ___
cîteva. dintre obiectivele pentru 1974. 
Alături de ele există încă multe pro
bleme asupra cărora cercetătorii noș
tri și-au îndreptat deja atenția".

Pentru Centrul de Cercetări Știin
țifice și Documentare Tehnică al 
C.N.E.F.Ș. anul 1974 aduce, deci, o 
problematică deosebit de complexă 
și intereșantă. menită Să contribuie 
lă înregistrarea unor rezultate supe
rioare pe plan internațional. Subli
niem acest lucru pentru că- specialiș
tii Centrului, cercetătorii cară lucrea
ză neobosiți în umbra sportivilor, 
merită cuvinte de lăudă. Dintre aceș
tia ne-tm notat numele cîtarva : 
Virgil Mazilu, Alexandra Focșeneanti, 
Erwin Wilk, Cornel Răduț, Victor 
Dona, Claudia SlmlQIWSCU. Dedu Ma
tei, Ilie Stupineanu, Cornel Tatu. 
Gheorghe Iliuță și Marian Niculescu,

Horia ALEXANDRESCU

•’3S3W

„CUPA
(Urmare din pag t)

Nicu Staicu (coop. Unirea) ; tenis 
de masă t 1. N. Stan (Secția de 
îmbunătățiri funciare), 2. I. Cor- 
cinschi (Fabrica de ind. locală), 3. 
Aurel Rădescu (Lie. Măcîm. Comi
tetul orășenesc U.T.C. (secretar —

FOLOSIND DIN PLIN
Organizatorii „Cupei tineretului" 

din Hunedoara au profitat din plin 
de condițiile bune din ulțimele 
zile. Astfel, 400 de elevi din șco-

Pe vremea mea — am ajuns și eu la această ex
presie fașcinanță care nu știu exțict ce înseamnă — 
pe vremea mea, zic, ping-pongul și șahul erau spor
turile cele mai practicate de băieții sedentari. Dacă 
vreun băiat sedentar vroia să se miște și el puțin, 
să facă și el puțin pe nebunu’, nu se apuca pre
cum Titi Dumitrescu, de box, sau ca Miti Cîrstev 
de baschet — ci lua paleta sau făcea rocada mare 
în replică la rocada mică a adversarului, ceea ce 
ducea la un joc tăios, erqic și plin de gran
doare. Dar, — în esență — ping-pong-ții și șahul 
erau, pe vremea aceea, alibiuri tainice ale sedenta
rismului.

Sigur că șahiștii clasei noastre de Ia „Matei Ba- 
sarab" sufereau pentru Titi în ring 
inteligența lui de scrimer al pum
nului, du talentul lui uriaș în 
eschive și fente, sfida orice pun- 
cheur — însă nici unul nu se gin- 
dea să-i urmeze exemplul și să 
urce și el în careul magic. Dar se 
considerau și ei sportivi, măcar ai 
gîndului. Pi ng-pungi știi visau la 
măreața noastră națională, căci am 
fost și noi, cîndva, cineva iq ping- 
pong masculin.

A trecut vremea — pmg-pongui 
și șahul sînt azi sporturi nervoase, 
de epuizare si concentrare psihică, 
în rînd cu hoxul și rugbyul. Nu 
mai poți să-ți aperi sedentarismul 
cu sporturile astea drăguțe. Ping- 
pong-ul nu mai e drăguț. Dar nici 
noi nu mai sîntem cinevq în ping-pong, iertați-mă. 
Ne-a mai rămas Maria Alexandru care, pe vremea 
mea, abia debuta, copiî-minune, azi minune a lon
gevității sportive, a puterii de a rezista în timp. 
Dar după ea ? Se joacă fantastic, crud, sălbatic,

— deși Tiți, cu

Nici ping-pong-ul nu mai e amuzant ? Nici I
Iar la șah — ce șă mai vorbim de șah î In afară 

de victoriile lui Spașski la Byrne — in celelalte trei 
colțuri ale lumii, numai reprize încruntate, pline de 
tensiune, luptă cumplită pare-ți cere o rezistență de 
Frașier, asta ca să dau țm nume. Se joacă la ne
murire. Nici o drăgălășenie. Nici o frivolitate. Epuizare 
pînă la ultimul nerv, pînă la ultima fibră.

Poate că așa a fost Șl pe vremea mea — dar 
nu-mi clădeam seama, că eram copil. Acum tml dau 
seama — șl tocmai sporturile astea drăguțe, »lm- 
patice, amuzante, ingenue ca Ș°hul șl ping-pong-ul, 
prin forța și nebunia șl asprimea la care au ajuns, 
tocmai ele îmi dau o imagine dintre cele i.._!

ping-pong, azi... Mă uitam la Giurgiucă, în meciul 
său cu Âbe, avea 2—1 la seturi. Cit am crezut în 
Giurgiucă, pe vremuri, după retragerea lui Negu- 
lescu I Nu poți spune că omul nu a avut ți nu ore 
taierrt. Dar e depășit de evenimente. Chinezii și 
japonezii au făcut' din ping-pong un eveniment al 
sportului, nu mai spun ce virtuți diplomatice a că
pătat mingea asta de celuloid care a ajuns să cîn- 
tărească în soarta lumii... Dar jocul nu (nai e o joacă 
nostimă, a devenit năpraznic, total, corînd ființei to
tul — ca o grămadă la rugby I Nu mai văd nici o 
diferență între un „melee" și un set la ping-pong. 
Poate câ exagerez — dar bine fac, ca să se înțe
leagă că cei care vor să se lanseze azi în ping-pong 
nu mai au dreptul să conteze doar pe plăcerea noas
tră de a urmări un joc amuzant.

dau o imagina dintre cele mai 
percutante ale sfîșietoarei încor
dări lp care viața a qjuns să se 
desfășoare pe pămînt. ‘ 
în ping-pong și în șah a 
o dereglare celulară, nici 
scăpat...

E faine ? E rău ? Nu 
problema. Ci cuțn să 
timpul nostru, pentru a nu intra 
în cumplita regulă a activizării, 
pentru a scoate măcar acea remi
ză eroică, dapă nu e posibilă în
totdeauna victoria.

CORESPONDENTA
MARIA TANASE — elevS — 

Galați: Mă rugați să le transmit 
lui Dumitrache și Luceșcu felicitări 

de Anul Nou. Șî lui Țopescu, și mie. Necunosclndu-i 
pe toți cel numiți șl admirați de d-voastră, aleg 
această cale publică, fără discriminare, și vă mul
țumesc în numele tuturor.

Prof. nUMIȚRU IUREȘ — Calea Ploiești nr. 9 — 
Șlănic de Prahova: Vă sînt recunoscător nu numai 
pentru gîndurile bune la sțîrșlt de An, ci țț pen
tru sprijinul pe care ml-1 dațl ]n a susține jucă
tori ca Bălan și Strîmbeanu. jucători care n-au 
nimic comun cu muștele ia arat....

OVIDIU SPERLEA (metromist!) — str. Saturn 40 
— Rrasov: E adevărat că lob Băieșu a fost șl mai 
orioinai decît mine, în alegerea să, punîndu-1 pe 
primul loc pe Bathori I. Dar eu rămîn Ia opinia 
mea că indlcîndu-1 pe Bălan ca omul nr. 1 al lua 
’73. n-am făcut pe originalul ci am mers pe. lina# 
adevărului, cu toată seriozitatea. Unsori linia ade
vărului poate apare originală, dar n-a murit nimeni 
din asta. In acest mpment, trebuie să-i preferam pe 
cei care dau cele mai multe goluri în fotbalul 
nostru românesc. Ce e original în aceșstă idee?

BELPHEGOR

Pină ți 
avut loc 
ele n-au

asta e 
trăim în

B»

NOUL SISTEM COMPETIȚIONAL AL VOLEIULUI
(Urmare din pap 1)

chipelor este primul factor hotărîtor 
în creșterea nivelului valoric al vo
leiului și abia pe al doilea plan se 
situează competiția.

Dacă tc antrenezi doar atit timp 
cit durează competiția, înseamnă că 
înțelegi greșit pregătirea.

9 Soluții pentru realizarea am-
" belor deziderate nu sînt multe.

Mitaș permite să sugerez două din
tre ele.

Prima este mai revoluționară și va 
fi cu greu acceptată de echipe. După 
modelul oferit de alte țări, fruntașe 
in ierarhia mondială a voleiului, s-ar 
impune o reducere sensibilă a echi
pelor de A (4—6), avîhdu-se In Ve-
impui 
pelor

dere numărul redus de jucători de 
Valoare internațională.

A doua mi se pare mai ușor de re
zolvat și este formula Care a fost în 
Studiu și chiar aprobată pînă la a- 
n limite nivele pentru sezonul 1973— 
1974, dar la 
s-a renunțat 
tru a alege

Avantajul 
In partea a 
oferă primelor patru echipe ale ță
rii, care dau sportivi loturilor olim
pice, posibilitatea obișnuirii cu siste
mul de desfășurare a marilor comne- 
tiții internaționale (J.O., C.M.. C.E.). 
Celelalte 8 echipe, care în principiu 
nu dau jucători loturilor olimpice, 
pot să-și desfășoare o competiție de 
lungă durată.

TÂNASE TANASE (Steaua)

care, după părerea mea, 
în ultima instanță, pen- 
alta... mai puțin bună, 

acestei formule pste că, 
doua a întrecerilor, ea

1 Categoric, nu. Pentru upmă-
x .toarele motive : prea puțjne

jocuri, deci prea' putina Pregătire, njal 
ales de intensitate și <je vdlum (prac
tic echipele se pregătesc în gol) ; o- 
biectlvels n-au fost de natură să sti
muleze pregătirea ; nil există un e- 
chjlibru între antrenament și compe
tiție (și se știe că orice dezechilibru 
între ele dăunează fie ungia, fie al
teia) ; munca de perfecționare nu are 
nici un fel de eficiență.

alte sporturi, de Ia noi. cu rezul
tate pe plan internațional, uitînd că 
sînt diferențe mari între -jocurile spor
tive și alte discipline. în orice caz, 
trebuie să ne gîndim că volei puter
nic șm avut atunci cînd existau 6—7 
echipe valoroase (Rapid. Dinamo. 
C.C.A-, liacțorul, „U“ Cluj, Sfiinta 
Timișoara), atunci cînd echipele na
ționale erau alimentate de provincia 
(unda terenul nil se pare tnai pro
pice) ji nu de Capitală.

GHEORGHE CONSTANTINESCU, antrenor emerit

1
unei ___  . ..
rioada competițională a fost scurtă, 
pentru că, în serii, au existat dife
rente mari de valoare între echipele 
participante, pentru că fruntașele nici 
nu s-au întîlnit între ele, pentru că 
sportivii selecționați în loturile națio
nale, după o perioadă lungă de soli
citări la loturi, nu s-au mai încadrat 
în echipele de club (in timp așa de 
scurt), iar cei rămași la cluburi ve
neau după o perioadă foarte lungă 
de inactivitate (aprilie — octombrie), 
pentru că a lipsit interesul.

Prima parte a campionatelor 
(turul $1 returul) nu a servit 

bune pregătiri. Pentru că pe-
O Numai în parte. Un campionat 
~ în oare jucătorii ce fac parte 

din loturile reprezentative susțin nu
mai 2—3 jocuri de miză nu poate 
asigura un salt valoric. ~ 
părerea mea rămîne că un compro
mis între pregătirea centralizată a 
echipelor reprezentative și pregătirea 
Ia cluburi nu duce la rezultate va
loroase.

De altfel,

O Sînt pentru un campionat pe
° grupe valorice, de numai 6 e- 

chipe care să se întilnească de 5—6 
ori fiecare cu fiecare, în sistemul tur
neu, la anumite intervale. In săptă- 
mînile libere să fie programate jocuri 
internaționale.

DUMITRU MEDIANU, membru ol Biroului federal

Prin noua formulă competițio- 
nală. campionatul diviziei A a 

o parodie. Și la fete, și la băieți, 
nu era de așteptat așa ceva, 
moment ce adevăratul obiectiv

1
foșt 
Dar 
din 
al majorității echipelor se afla la 
sfirșitul lui februarie și nicidecum 
in toamnă, cînd au fost programate 
turul și returul ? Făcînd abstracție 
de marile lacune existente în pregă
tire, consider că și sistemul 
tițional, în forma în care a 
aplicat pentru acest sezon, a

buit la scăderea interesului pentru 
volei. Atit al sportivilor, cit și al 
tuturor celorlalți factori.

compe- 
fost el 
contri-

PLENARA F.R. VOLEI
Azi, dș la qra 16, la sediul 

C.N.E.F.Ș., are loc plenara Comitetu
lui Federației române de volei, care 
va dezbate activitatea desfășurată a- 
nul trecut și va adopta o serie de 
măsuri menite să contribuie la revi- 
tplizarea acestui sport.

9 Turul și returul campionatelor 
nu au slujit cu nimic creșterea 

valorică a voleibaliștilor. Deci, nici 
a celor din loturile naționale. Prin 
urmare, campionatele interne nu pot 
fi considerate ca o treaptă în pre
gătirea sportivilor din loturile repre
zentative. Și nici ca un criteriu al 
selecției acestor loturi. De altfel, a- 
ceastâ selecție se face pe ceea ce 
credem că ar putea J 
tor sau altul și nu 
ei efectiv !

sa
pe

dea un jucă- 
ceea ce dau

Q Sînt do acord cu o formulă de
** campionat în care echipele din 

divizia A să fie mai puține și să 
înglobeze toate valgrifo si posibilele 
valori, in care să se joace mai mult 
decît în sistemul competițional actual, 
în care să existe suffoienfo premise 
ca interesul pentru competiție să nu 
pălească.

TINERETULUI"
Gh. Simion), Casa orășenească de 
cultură (director — Tudor D;.ă- 
ghici), Liceul de cultură generală 
(director — Ion Buzna), au contri
buit efectiv la reușita acestei ac
țiuni.

Ionel JIPA
CONDIȚIILE NATURALE

Iile generale și liceele din locali
tate — eîștigățori ai fazelor pe 
școală — au participat Ia etana pe 
municipiu la patinaj, găzduită de

CONTINUĂ ÎNTRECERILE

patinoarul amenajat în incinta sta
dionului Corvinul, lață cîșigătorii : 
Daniela Grefenstein (Șc. geți. 
Elisabeta Toderici (Șc. gen.
Adriana Vasilescu (Lie. 1), Lucian 
Ștefan (Șc. gen. 7). Sandu Mun- 
tcanu (Șc. gen. 6) și Horia Brebu 
(Lie. 1). De o mare afluență s-au 
bucurat și întrecerile de șah, tenis 
de masă și sănius. S-au remarcat, 
la capitolul mobilizării Grupul 
Școlar siderurgic (300 participanți). 
Instil de subir.gineri (27Q). Liceul 
nr. 1 (200), Șc. gen, nr. 4 (140). Din 
mediul rural, peste o mie de tineri 
din localitățile Dobra, Ilia, Baia de 
Criș și Vața s-au aliniat la startul 
competiției.

7).
1),

Ion VLAD

ÎN „CUPA STEAUA" LA TENIS
Concursul de tenis dotat cu „Cupa 

Steaua" se apropie de faza finală. 
La juniori (17—18 ani) Laurențiu Țiței 
(Steaua) s-a calificat în Șetnifinălă, 
invingînd fără prea mari dificultăți 
pe J. BîrcU (T.C.B.) cu 7—5, fi—1. 
într-o altă partidă. ditiamovlstu) 
bucureștean Călin Ionescu l-a între
cut confortabil pe V. Tomescu (Steaua) 
cu 6-r3, 6—0. Sorin Orășanu (T.C.B.) 
s-a calificat în finală, in urma vic
toriei obținute cu 6—3, 6—3 asupra 
lui L. Soare (Steaua). Azi, începînd 
de la ora 9, se va disputa finala în
tre S. Orășanu și învingătorul din 
partida L. Țiței — C. Ionescu.

Alte rezultate din turul II — ju
niori 15—16 ani : FI, Niță (Șc. sp 
Ploiești) — V. Dabija (T.C.B.) 6—4,

6—1, 6—1 : E. Pană (Cutezătorii) — 
(Progresul) 7—6, 1—6,

PESTE 400 DE CONCURENȚI...

4—6, 6—4 ; S. Zancu (Cutezătorii) — 
FI. Segăreeanu (Dinamo București)

I. îovăneseu 
6—3.

Seniori : D. __ , ,____
Manca (Dinamo București) 6—2, 6—2 ; 
D. Comăneseu (Petrolistul Cîmpina)
— Ț, Frunză (Steaua) 6—4, 5—7, 6—1 ; 
L. Vîrgolici (Progresul) — I. Casapu 
(Steaua) fi—j, 0—6, 7—6.

Senioare : Elena Cotuna (C.S.U 
Construcții) — Maria Romanov (Cu
tezătorii) 6—0, 6—1 ; Anca Floreș- 
teanu (C.S.U. Construcții București)
— Sanda Guțu (Șc. sp. nr. 3 Bucu
rești) 6—1, 6—1 ; Gabriela Dinu (Di
namo București) — Liliana Iliescu 
(Metalul Tirgoviște) 6—0, 6—0.

Competiția continuă în sala Steaua 
din Calea Plevnei nr. 114, între orele 
8—13 și 14—22.

Nemeș (Steaua) — FI

...din orașul 
ș-au întrecut în 
localitate la schi, săniuțe, patinaj 
și tenis de masă. Pîrtin de schi 
Albu, patinoarul natural din Lun
ca Moldovei, pîrtia de săniuțe 
Staniște și cluburile Grupului șco
lar minier și Liceului teoretic au 
fost gazdele competițiilor. Mențio
năm cîțiva dintre profesorii cu un 
aport deosebit la reușita acțiunii : 
Nicolae Roșea, Vasile Melinte, Con
stantin Ciotău, Veronica Trocș și 
Corne] Tipcu, precum și instructo
rii voluntari Dumitru Brătgn, Răz- 
van .Pomparăți, Ioan Bordinnu și 
Marius Bălan.

Gur» Humorului 
cadrul etapei pe

C. FILIPOVICI

2 Avantajele pe care echipele
- naționale le pot avea de pe 

urma scurtării campionatelor interne 
sînt, după părerea mea. iluzorii. Deși 
actuala formulă competițională încu
rajează, evident, munca de laborator, 
eu nu cred că aceasta este soluția 
pentru redresarea voleiului nostru. 
De altfel, acest Stil de lucru nu mi 
se pare indicat pentru sportivul ro
mân, in general. Noi, copiem, uneori, 
de la 
Chiar

alții ceea ce nu ne folosește.
și stilul de lucru adoptat de

DAVILA PLOCON (Rapid)

Q Federația de vciței este singura 
°care nu s-a înscris în Plantțl de 

măsuri al C.N.E.F.Ș. privind. îmbună-1 
tățirea sistemului competițional, cara 
prevede și angrenarea într-o ctxnpeJ 
liție eit mai lungă. Nu cred c& tre
buie să ofer o rețetă „infailibilă" da 
sistem. Oricare e bun, dacă durează 
mult și stimulează și centrele provin-' 
ciale (cite nu au dispărut în uiți* 
mii ani ?).

Nu. Deoarece prima sa parte 
(turul și returul) a fost o sim-1

plă formalitate pentru unele echipe. 
Numai 2—3 au „simțit" competiția, 
adică s-au pregătit și au luptat pen
tru un loc între primele trei din 
serii. Pe celelalte nu le-a interesat 
pur și simplu și s-au pregătit „ta 
pas", doar în vederea turneelor fi
nale și n-au acordat nici un interes 
campionatului.

2 Campionatele au constituit o
" perioadă de activitate care n-a 

ajutat la pregătirea echipelor națio
nale. A lucra un timp destul de lung- 
pentru obiective neinteresante nu 
contribuie de loc la pregătirea fizică, 
tehnico-tactică și psihologică a jucă
torilor. Nici o echipă de club nu-și 
poate permite să facă din septembrie 
antrenamente de intensitate și volum 
în vederea unor turnee din... februa-

rie-martie, cele care de fapt intere* 
sează.

Q Un campionpt înțr-adevăr in* 
° teresant s-gr putea realiza prin 

concentrarea valorilor în cele mai bune 
4—6 echipe de Divizia A, care să 
joace mai întii un tur șj un retur cu 
etape săptămînale. apoi 2—3 turnee 
la interval de j-ț4 săptămini, aidițio- 
nîndu-se toate rezultatele. Ală*urî 
de acest campionat (am putea să-1 
spunem și ..supercampionat") să 
existe un altul ap qlur^ta, pe două 
serii, din care cite 3 echipe să se 
califice într-un turneu final pentru 
promovare în supercampionat (să 
promoveze o formație sau două, in 
funcție de numărtil, 4 sau 6, al echi
pelor -din eșalonul elitei).

Anchetă realizată de 
Aurelian BREBEANU

• ni

De la „Indoor" la Cupa De zis
(Urmare din pag. 1)

voieul în special. Consider, de a- 
semenea, că Iotul trebuie să păs
treze porțile deschise și penLru âlți 
jucători, care se vor afirma in pe
rioada următoare.

— Dar de Ion Țiriac n-am avea 
nevoie— întreb direct.

— Să vorbesc deschis — spune 
antrenorul — cu Ion aș avea re
zolvată problema dublului. Ne-»r 
fi extrem de util. Nu știu însă dacă 
el mai este capabil de același ran
dament și la simplu. Mă gîndesc 
la meciurile de cinci seturi, în 
„Cupa Davis". Bineînțeles, toate a- 
cestea Ie vorbim numai la moduj 
teoretic. Ar trebui ca, în sfîrșit, să 
vedem și partea practică, Adică, 
răspunsul lui țiriac... Fiindcă Năs- 
tase este de acord să refacem e- 
chipa. așa cum a și declarat.

— Să punem ipoteza inversă : 
câ vom juca tot fără țiriac...

— Oricum, trebuie așteptat. Con
cursurile de iarnă, oricît de im- 

sînt decisive 
jucă-

portante ar fi, nu 
pentrii conturarea formei 
torilor. Acum, ei joacă în sală, în 
S.U.A., pe Mateflex sau Supreme- 
court. Vreau să-i văd și pe zgură, 
așa cum cere „Cupa Davis". Deci, 
după „indoor", în concursurile din 
Egipt și pe CoaSta de Azur, acolo 
se va... coace echipa. Acolo, ar 
trebui să fie urmăriți pas cu pas, 
în antrenamente și întreceri. Alt
fel, vom ajunge iar să facem echipa 
cu o șăptămînă înainte de meci, 
ceea ce nu e bine.

— Și de meciuri, anume, ce zici ?
— Cred că avem o mare șansă 

și în perspectiva actualei ediții. 
Jucăm, probabil, cu Franța acasă 
și trebuie să cîștigăm. Apoi, cu Ita
lia sau Suedia. Din nou putem 
trece mai departe, in semifinalele

inter-zone. Trebuie să nu ratăm a- 
ceastă șansă.

— De acord.. Dar fiindcă vorbim 
mereu despre perspective, aș reveni 
14 q problem^ căre a niai fost ex
pusă în ziarul nostru : spune-ne, 
optezi peptru o pregătire colectivă 
a jucătorilor, sau consideri că este 
mai bine ca ei șă fie lășați la clu
burile lor ?

— Desigur, în condițiile noastre, 
mai bună este o pregătire de lot. 
Ea oferă garanția unui control mai 
eficient, o disciplină în pregătire. 
Cînd este vorba de a apăra culo
rile țării, in întreceri internaționale, 
este mai bine ca toți jucătorii vi
zați să fie reuniți sub o singură 
conducere. Dispersarea forțelor nu 
ajută. Mă gindesc Ia un exemplu 
recent, foarte grăitor, furnizat chiar 
de învingătorii noștri din ultimele 
ediții, americanii. Dennis Ralston n-a 
reușit să-și strîngă o echipă, pentru 
a trece de adversari modești, co- 
lumbienii. Smith și Gorman erau 
extenuați, după prea multe con
cursuri, Connors se supărase, pe 
Richey l-au uitat... Sînt învățăminte 
bune pentru oricine. Și pentru noi, 
dacă vrem să mergem înainte.

PRIMUL
DE

concurs internațional de înotPrimul czt~::7z Zz:___ ____ :
al anului este programat la sfrșitul a- 
cestei săptămini în Capitală. Piscina aco
perită (59 m) <le la „23 August" va găz
dui șîmbfită (fie 1» ora 19) șl duihifticâ
(de la oț-a 10,30) tradiționala tntilntre 
dintre selecționatele de juniori ale ora
șelor București și Sofia. Printre repre
zentanții Capitalei se yer număra Anca 
Groza, Adrian Horvat Luis Șoptereanu, 
Mlnol» Vaailiade, Ilarion Svetz ș.a.

PE MICUL ECRAN
SÎMBĂTĂ, 26 ianuarie, ora 22,40 — HOCHEI: STEAUA 

(înregistrare)
DUMINICA, 27 ianuarie ora 15,45 — BOX: „50 de ani de box in 

România’’ — retrospectivă îțt taaginj; R.D.G. — POLONIA — selecțiuni
înregistrate de la Berlin; avancronică la meciul Cassius Clay — Joe 
Frazier

MO
DINA--

MARȚI, 29 ianuarie ora 22 — BOX: meciul Cassius Clay — Joe 
Frazier — înregistrare de la Madison Square Garden — New York
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CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
• Pentru dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului
• Pentru înfăptuirea exemplară a Hotărîrii Plenarei

C. C. al P. C. R. din

C.J.E.F.S GALAȚI
către toate Consiliile județene

pentru educație fizică și sport

Pag. a 3-a

FOTBALUL IN ACTUALITATE

In returul campionatului, echipa de juniori Proț/reșyl Ducqrești (ele 
la un antrenament al căreia vă prețeniăm alăturat o'imagine; în dreapta 
fotografiei, antrenorul I. Kluge) are de qpărat locul l al seriei a IlI-a pe 
card-l define cu autoritate, fără să fi cunoscut infringerea î;i toapina 

iui 1973. foto : S. BÂKCSY

28 februarie-2 martie 1973 Din activitatea centrelor de copii și juniori

IA PROGRESUL BUCUREȘTI, 
DE VORBĂ CU... PĂRINȚII!

• Desfășurarea la cel mai bun nivel organizatoric 
întrecerilor din cadrul „Cupei tineretului" — edițiile de 
vară — în toate unitățile sportive și a trecerii normelor 
polisportiv „Sport și sănătate" ;

• Organizarea unor centre de învățare a înotului cu participa
rea a 5 000 de copii și tineri ;

♦
5 noi

și tehnic a 
iarnă și de 
Complexului

• Introducerea gimnasticii la locul de muncă într-un număr de 
unități ;
• înființarea unor noi centre de inițiere pentru preșcolari și 

elevi la atletism (în toate școlile generale din județ), patinaj, hochei, 
tenis de cîmp și de masă, tir, lupte, haltere, gimnastică, handbal, vo
lei, baschet, fotbal, în care să fie cuprinși 15 000 de copii;

• 
puțin 3

elevilor 
diviziei

Organizarea în toate asociațiile a campionatelor interne la cel 
ramuri de sport;
Inițierea competiției
din școlile generale, 
școlare la ramurile 

și lupte ;
• Organizarea Ștafetei __ ___ _

SARE A ELIBERĂRII PATRIEI" ;
• Organizarea a 10 serbări și demonstrații polisportive și a 15 

tururi cicloturistice în localitățile din județ;
• Sporirea numărului de grupe de juniori și copii de la 66, 

existente în prezent, Ia 89, iar al celor cuprinși în cadrul lor de la 
915 la 1500 ;

• Desfășurarea a 3 acțiuni de selecție pentru secțiile de per
formanță, în cadrul cărora să fie testați 60 000

• Creșterea numărului secțiilor afiliate de 
sportivilor legitimați de la 6 700 la 7 800 ;

• Stabilirea de către sportivii județului a 
ționale și cucerirea a 40 de titluri de campioni

• Aplicarea în toate unitățile de performanță a noului regula
ment de clasificare sportivă ;

® Intensificarea muncii de educație cu sportivii, pentru crește
rea responsabilității lor față de procesul producției și al instruirii ; 

cu toți tehnicienii județului, 
și a 60 de arbitri în dife-

de masă „Joia începătorului" dedicată 
licee și școli profesionale; organizarea 
de sport cu tradiție în județ — box

cultural-sportive „A XXX-A ANIVER-

de 
la

10 
ai

copii ;
228 la 250, iar al

noi recorduri na- 
României;

• Organizarea lunară a lectoratelor 
pregătirea a 100 noi instructori voluntari 
rite ramuri de sport;

• îndrumarea a 10 sportivi pentru 
cipline cu tradiție în județul Galați;

• Realizarea integrală a planului de reparații și amenajări de
baze sportive, astfel ca în fiecare centru de comună să existe un 
complex polisportiv alcătuit din cite un teren de fotbal, 
bal și î....................... - -

•

volei și

a deveni antrenori în dis-

baschet și o pistă de atletism;
încheierea acțiunii de bituminare a terenurilor 

l baschet la toate școlile și liceele din Galați și 
> Depășirea cu 15 la sută a planului de venituri.

volei, hand-

de handbal. 
Tecuci;

CLUJ
către toate cluburile sportive

Creșterea cu 4 noi unități a nucleelor de preselecție care• Creșterea cu 4 noi unități a nucleelor de preselecție care 
activează în școlile orașului urmărind depistarea de noi elemente 
pentru secțiile de performanță ale clubului;

• înființarea a încă 5 grupe de pregătire pentru copii, astfel 
ca numărul lor să ajungă la 40 pînă la sfîrșitul anului;

• Organizarea, de către fiecare secție, a 4 mari acțiuni de se
lecție în rîndurile tineretului

• Sporirea cu 12 la sută a numărului sportivilor legitimați
• Cucerirea a 50 de titluri de campioni republicani (față de 

cele 40 inițial planificate) realizarea a 30 de recorduri naționale, 
promovarea în loturile republicane a unui număr de 50 de sportivi 
de la C.S.M. Cluj;

• Nominalizarea a 12 sportivi penfru Jocurile Olimpice
• Participarea 

pene și obținerea a
s Participarea 

a 10 medalii;
• Obținerea a 

prezentative la diferite întreceri inter-țări.
• Punerea în aplicare a noului regulament de clasificare 

sportivă ;
® îmbunătățirea dotării tehnico-materiale a secțiilor de haltere, 

tenis de masă, box, lupte și scrimă în vederea perfecționării conti
nue a procesului de pregătire a sportivilor

• Desfășurarea unei munci politico-ideologice eficiente in rîn
durile sportivilor și tehnicienilor clubului;

• ~ ............................ ‘

cu 5 sportivi
3 medalii; 
cu 15 sportivi

10 locuri I cu

la campionate mondiale

la competiții balcanice șl

din 1976; 
și euro-

cucerirea

sportivi selecționați in echipele re-

Depășirea cu 25 la sută a planului de venituri proprii.

către
Atragerea a cel puțin 50 la sută din totalul salariaților într-o 

să fie angrenați 
și vîrstnici; 
ramuri de sport, 
marilor sărbători

activitate sportivă sistematică, astfel ca săptămînal 
în concursuri și competiții cel puțin 1000 de tineri

• Organizarea campionatului asociației la 8 
precum și de crosuri și cupe tradiționale dedicate 
ale poporului nostru, cu participarea a 1000 de concurenți;

• Desfășurarea în fiecare lună a unei duminici cultural-sportive 
pentru salariații uzinei și membrii lor de familie, la care își vor da 
concursul formații artistice de amatori, vor avea loc demonstrații de 
fotbal, box, judo, aeromodele, atletism, diferite întreceri populare 
distractive;

• Organizarea a 5 centre de inițiere pentru copii, la atletism, 
box, fotbal, judo și ciclism ;

• Trecerea de către 
xului polisportiv „Sporț și 
cucerirea insignei „Amicii

• Organizarea a cel
500 de participanți;
• Creșterea numărului sportivilor legitimați de ța 200 la 250, 

al participanților la grupele de copii și juniori de la 150 la 200 ;
• Cucerirea a 3 titluri de campioni ai țării, doborîrea a două 

recorduri republicane și a 10 recorduri județene, promovarea a 4 spor
tivi în loturile naționale ;

• Clasarea echipei do ciclispi între primele 3 din țară, selec
ționarea în lotul pentru „Cursa Păcii" a unui ciclist de la Metalul 
Plopeni și a 2 alergători în acela olimpic ;

• Promovarea echipei de judo în divjzia națională;
® Organizarea la un înalt nivel și în 

a învățămîntului politic, cu sportivii ;
• Ed'targa, în cinstea celei de a 30-a 

unei monografii a asociației sportive ;
• Pregătirea a 4 simpozioane pe teme 

sportului românesc ;
de antrenori a 4 sportivi din eadrul

de

iar

100 de tineri și tinere a normelor comple- 
sănătate” și de către 150 ale celor pentru 
drumeției" ;
puțin 10 acțiuni cicloturistica, cu un total

cele mai bune conditiuni

aniversări a Eliberării, a

cultural-educative la care
să fie invitate personalități ale 

e îndrumarea spre școlile 
asociației ;

• Amenajarea unei baze 
de tenis, patinoar natural) prin 
patriotică,

sportive (teren de fotbal, 
efectuarea a 15 000 de ore

2 terenuri 
de muncă

către toate asociațiile sportive sătești
• Organizarea în cursul acestui an a „Festivalului sportului 

sătesc", cu întreceri la atletism, volei, fotbal, tenis de masă, cros, 
șah, a „Festivalului tinerelor sătence", cu participarea a 300 de fete, 
precum și a 4 duminici cultural-sportive cu participarea a cel puțin 4 
comune ;

• Angrenarea a 200 de tineri și tinere la ediția de iarnă a 
„Cupei tineretului” și a 800 la cea de vară ;

• Desfășurarea campionatului asociației sportive la atletism, 
fotbal, tenis de masă, șah și volei, cu 450 de participanți ;

• Organizarea trecerii normelor din cadrul complexului poli
sportiv „Sport și sănătate" și obținerea a cel puțin 15 brevete.

• Organizarea a 28 de acțiuni turistice (cu 1400 de partici
pant) pe teritoriul județului, a 4 acțiuni (cu 360 de participanți) pe 
Valea Jiului, Valea Oltului, Valea Prahovei și la Hidrocentrala de. 
la Porțile ds Fier și a 8 acțiuni cicloturistice cu 520 de participanți ;

• Obținerea insignei „Amicii drumeției" de către 15 tineri din 
comună

• Afilierea la federațiile de specialitate a încă trei secții (ajun- 
gîndu-se la un număr de 6 — atletism, fotbal, tenis de masă, șah, 
volei și handbal) și legitimarea a 100 de sportivi ;

• îmbunătățirea a 6 recorduri ale asociației la atletism;
• Școlarizarea a 25 instructori sportivi voluntari și 4 arbitri în 

cadrul cursurilor ce se vor organiza la nivel județean ;
• Expunerea la Căminul ’cultural a 4 conferințe pe teme edu- 

cativ-sportive și proiectarea a 10 filme cu subiect sportiv în cadrul 
cine-clubului comunei ;

• Organizarea a 2 întîlniri cu sportivi fruntași din județ și a 
3 demonstrații polisportive ;

• Confecționarea unei vitrine în care vor fi expuse trofee, di
plome și premii cucerite de sportivii comunei, precum și fotografii ale 
fruntașilor sportului românesc, imagini din activitatea sportivă cp se 
desfășoară în țara noastră ;

®Cu sprijinul Consiliului popular comunal și al C.A.P. se va 
mări la 3 000 de locuri capacitatea tribunei terenului de fotbal și se 
vor instala dușuri cu apă caldă la cabinele jucătorilor;

• Se va repara pista de atletism și se vor amenaja : 2 terenuri 
de volei, 2 de handbal, o popicărie cu 2 piste în aer liber, un panou 
de tir cu arcul, un stand pentru tir cu aer comprimat;

• Mărirea planului de venituri al asociației prin organizarea 
unor serbări cultural-sportive și atragerea a 2 000 de noi membri 
susținători.

V

VOINȚA BUZĂU

Progresul București ește unul 
dintre cele mai active centre de 
copii și juniori din țară. In parcul 
cu. platani seculari din str. Dr. 
Staicovici, copiii continuă să yitiă 
singuri, de multe ori chiar fără 
voia părinților. Porțile centrului 
au fost și rămân deschise perma
nent, de dimineață pînă seara 
existind acolo cineva care s<t-i în- 
tîmpine, să-i asculte cu atenție, 
să-i îndrume. Aceasta este o con
diție, una fără de care nu se poa
te concepe astăzi activitatea unei 
adevărate pepiniere a fotbalului.

Duminica < trecută am fost invi
tați la clubul care, dacă și-ar 
aduna toți jucătorii pe care i-a 
crescut în ultimii ani, dar care 
activează, în prezent, la alte echi
pe (Pudu Georgescu, Beldeanu, 
Năstase, Dumitriu IV, Mircea San
du, Bora, Tănăsescu, Manta, Bâr- 
tales, Filipescu etc.) ar putea for
ma o redutabilă formație, capa
bilă să lupte cu mari șanse pen
tru unul din locurile fruntașe ale 
primei noastre divizii. Am fost 
invitați să luăm parte la ședința 
festivă de deschidere a activității 
centrului pe anul 1974. Sala deve
nise neîncăpătoare. Erau prezenți 
cei 180 de copii și juniori ai Pro
gresului, mulți dintre părinții lor, 
antrenorii centrului. Ioan Kluge — 
coordonatorul centrului — a tre
cut !n revistă realizările din anul 
trecut, a vorbit despre baza mate
rială a centrului (destul de bună), 
despre modul cum sînt alcătuite 
grupele, despre strădaniile colec
tivului de antrenori (Gorgotin, 
Știrbei, Cozma, Iordache, Kluge) 
de a oferi tuturor copiilor o in
struire cît mai apropiată cerin
țelor actuale ale fotbalului. S-au 
dat și multe exemple de jucători- 
speranțe, evidențiați pentru parti
ciparea lor activă la antrenamen
te și comportarea foarte bună în 
jocurile echipelor lor : Preda,
Strimbeanu, Nedelcu, Matei, Ior- 
dăchescu, Bulborea, Parascan, Dra- 
gomir, Dragnea, Nițu. Dincă, 
Stoica etc. etc. Coordonatorul cen-

z trului a punctat și greutățile tn- 
tîmpinate în 1973, și ceea ce tre
buie făcut pentru ca în 1974 trea
ba să se desfășoare în condiții 
și mai bune. în momentul cînd a 
anunțat data reluării activității, 
sala — adică cei 180 ’— a izbucnit 
în aplauze. A fost o explozie de 
bucurie.

Cînd „furtuna'1, iscată de apro
piata zi a revederii pe terenurile 
din parc sau la sala de sport, s-a 
pierdut într-un simplu murmur, 
președintele clubului, I. Pilug, a 
invitat părinții să-și spună păre
rea despre centru, club, antrenori. 
Au existat rețineri firești. Pînă 
cînd cineva a... spart gheața. Și 
am consepmqț o guiță de apre
cieri la adresa antrenorilor cen
trului. „Am rămas impresionat de 
modul cum lucrează și cît lucrea
ză cu grupele sale antrenorul Știr
bei" (D. Matei). ..Am însoțit, de 
citeva ori, in deplasare, prima 
echipă de juniori, canvingindu-mă 
cît este de disciplinată și ascultă
toare, atît in jocuri, cit și în afara 
terenului. Am toată stima și tot 
respectul pentru antrenorul ei, to
varășul Kluge" (M. Diaconu). S-au 
făcut aprecieri de acest fel la 
adresa tuturor antrenorilor centru
lui. Dar cel mai frumos omagiu 
l-a adus strădaniilor acestora un 
bărbat în jur de 40 de ani, cum
pătat la vorbă, emoționat. Nu 
i-am reținut numele, l-a spus 
foarte încet. „Eu, unul, nu voiam 
să dau copilul la fotbal. Am fă- 
cut-o cu inima strinsă, mai ales 
că, și așa, nu mă puteam înțelege 
cu el. fiind cam neascultător, 
dezordonat, zburdalnic, pierzîn- 
du-și timpul fără rost. După ce a 
venit aici, la dumneavoastră, par
că s-a produs cu el un miri^i>l. 
A devenit ascultător, respectuos, 
drămuindu-și atent timpul, văzin- 
du-și de lecții. E un alt copil. Eu 
nit pot decît să vă mulțumesc..

Marți, 22 iațnuarle, centrul Pro
gresul și-a reluat activitatea.

Laurențiu DUMITRESCU

CUM A PIERDUT
BELDEANU 

SELECTIONAREA
i Mîine, la Istanbul, lotul reprezenta

tiv — In n<țua sa alcătuire — susține [ 
: partida' Inaugurală a sezonului i». l, 
1 rtispmind up amlcgl In optnp'ania li-' . 

derulai ba.npl&natihui Turelei, Fenrr-
• bahoe. formația po care, de an seion 

Și 'nwiătatc, o conduce eelajorul bra- I 
zllian p.itji. Dfn grupul jucătorilor, 
inițial anunțați pentru aceste țumeu 
pe malurile jnwlarttlui, lipsește reși- 
țeaxțul BeWețnh. In zilele premergă
toare rțtnjțuaU .selecționaților, o știre 
scuria anunța cl cauza absen
țelor de la Xiurenamente, ia comuni
carea lui- C.S.M. Reșița. Șe reuuâță 
la copvo®acea lui Bcideaiiur.

A? taU'mplat 3 c-iuu s-a întim- 
plst ? De ca întîmpăat.? jșta ce 
tncercăttl să vă spunem In ' rîndurije 
cane unnașză, dlrpă ce im dtscutat 
cu prlnclpjilele pgrsor.pJe ale episo-. j 
ttuiui, antrenorul Ion Reinhardt șl 
JUCăjonti in cauză, după ce am aflat 

: și poziția șl âtțlunlle conducerii sec- 
; țiel reșițciie. ‘FAPTELE : pe bâza 

unul regulament de funcțipr.arp in" 
tertoară 'a sceflef. care prevede foarte I 
exact o sultă de măsuri disciplinare 1 
pentru încălcarea disciplinei de echl- - 
pă șl de secție, lui Beldeanu l-au fost 
aplicate sancțiuni pentru mai multe 
întîrzleri de la antrenamentele din fi
nalul sezenului 1973. La j-elvarea prv- 
gatirllor. dinei s-au comunicat masu- 
rilp. mijlocașul reșițean a' considerat j 
că ele nu șînț juke și, ca ...repre- ■ 
sălii față de secție, de antrenor sl 
de echipă, nu a mai Venit la antre
namente timp de o săptămînă. Acum, 
in twaaăț fie spus. Beldeunu nu avea ; 
nici drepțul să adopte o asemenea 
atltutjinp dar — mai cu seamă — i 
obligațiile IUL m,orale față de un co- | 
lectiv' care a făcut multe pentru el. 
care l-a îmbrățișat cu căldură, îl 
obligau la înțelegerea situației. Spre , 
Șeosi'birt! de alte împrejurări ase
mănătoare, țitît conducerea secției — 
în frunte» qăieia se află unul dintre 
vechii purtători al tricoului forma
ției din Reșița, astăzi printre con
ducătorii combinatului, tov. D. Nea- 
grău — cît si antrenorul Reinhardt 
au rămas fermi șc poziție, tu ace
lași timp au înștiințat conducerea 
federației dțsprc situația intervenită 
șl Beldcanu a ieșit de pe lista celor 
17 convocat). Intre timp, el a avut 
timp de reflecții șl — după cinci 
zile de absență dc la antrenamente — 

; s-a prezentat in fața biroului secției. 
; recunoscîndu-și greșeala, acceptind 
ț sancțiunile care erau date pentru 
; reale șl repetate acte de indisciplină.

A reluat antrenamentele și l-am In- 
ttbilt Ia Băile Herculane, unde 
așa cum ue-am convins cu propriii 
ochi — lucrează cu o înclirjire de
pășind pe a oricăruia dintre colegii 
de lot.

Prea tirziu ml-am dat seama că. 
prin supărarea mea ne justificata, 
ml-am făcut in primul riad mie un 
mare rău. Am constatat, cu aceasta 
ocazie, că hotărîrea conducerii sec
ției și a antrenorului de a-mi arăta 
greșelile, îmi o mai utilă decît in 
trecutele Imprejurăij cînd ele ml se 
mal treceau cu vederea. Acum nu 
îmi rămlne dectt s-o Iau de ia capăt 
cu lupta pentru reintrarea tn lot. Sin
gur ml-am făcut torte aceste rele t“ 
Să sperăm că Beldeanu — care a 
mal promis de multe ori deplina În
dreptare — este aeum la o hotărlre 
veritabilă. Pentru că antrenorul 
Reinhardt e decis să nu abdice de la 
intransigență : „Nu pot. nu am voie 
să dovedesc slăbiciune șl parțialitate

■ față de nici un jucător, indiferent
■ dacă ei este unul dintre cel mal buni 

din lot, cum o cazul Iul Beldeanu. 
Cura mă Vor judeca ceilalți elevi al

j mei 7 Obligația disciplinei este una 
, pentru tetl !" Beldeanu trebuie să ia 
i aminte, deci 1 O eventuală altă atm- 
: terc nu sț țtj* cum sa va solda pen- 
I tra el...

Eftimfe IONESCU

către toate asociațiile sportive aparținind PREGĂTIRI..: PREGĂTIRI..: PREGĂTIRI..:
cooperației meșteșugărești

tine-® Organizarea exemplară a întrecerilor din cadrul „Cupei 
retului", cu participarea a 1 700 de cooperatori;

• Disputarea campionatului asociației sportive la patru ramuri 
de sport (din care nu vor lipsi atletismul și cicloturismul), angre- 
nîndu-se 1 000 de tineri și tinere în întreceri;

• Introducerea gimnasticii la locul de muncă în cel puțin 3 
secții;

• Inițierea a 12 acțiuni turistice cu participarea a 1500 de co
operatori ;

•
fete și

e
pentru

Și

sușțîae meciuri de verificare cu e- 
chipe de diviziile A și B (Univer
sitatea Graiova, Jiul Petroșani, E- 
iectroputgre CFaiova, Mureșul Deva 
și altele). Deși echipa se găsește 
într-o situație critică, afiîndp-se pe 
locul 18 în clasament, antrenorul 
Gheorghe Sțadcli ne-a declarat că 
mai crede încă în evitarea retro
gradării.

Grigore JUGĂNARU — coresp.

O SINGURĂ NOUTATE

In lotul echipei Olimpia Oradea, 
pînă la această dată, ' 6 singura 
noutate : au fost depuse formele de 
transferare ale jucștoruîui Sigis
mund Szakacs III (de la Bihoreana 
Marghita).

MINERUL MOTRU NU Și-A 
PIERDUT SPERANJA

La pregătirile Minerului Molru 
iau parte jucătorii : Polifron, Cîtă, 
Firțulescu, Lupulescu, Truică, Copil, 
Ciocioană, Simion, Matcescu Ion, 
Constantin Mateescu, Georgescu, 
Martlnovicl, Gutuie, Gheorghe 
Constantin, Manea, Lupu și Bucu- 
reanu. Lipsesc Papuc, reținut 
în vederea pregătirii unor exa
mene, Manaitu, aflat în tratament 
la Băile Felix. Au fost promovați 
juniorii Perețcanu, Văduva și Lau
rențiu.

Pin ziua de 18 ianuarie, lotul se 
antrenează la Bușteni, urmjnd ca 
în jurul datei de 1 februarie a.c. 
să revină în localitate, unde va

La controlul medical efectuat toțT 
jucătorii ati fost găsiți apți pentru 
Începerea pregătirilor și la apelul 
antrenorului Camll Schertz (ajutat 
de fostul jucător Alexandru lakob) 
s-au prezentat următorii Jucători s 
Poroszlal, KiraJy (portari), I)6n- 
giilii, Palfi, Balogh. . Serfozo, UI ici. 
Crete (fundași), Bakoș, Pamfile, 
Rozsa, Mureșan (mijlocași), Feche. 
Steiner, Zsiroș, Bocșa, Demian, Stan 
și Mităehescu (atacanți).

După cum ne-a informat secret 
tarul asociației sportive Olimpia; 
Petre Mikeify, pînă la data de 0 
februarie Iotul echipei se va pre
găti la Oradea, urmînd ca în pe
rioada 7.—17 februarie să sa depla
seze la Băile Feliș. Dintre jocurile 
de pregătire am notat pe cele mai 
importante: cu V.S.S. Kosice (la 
22 februarie), eu F..C. Bihor, cu Poli- 
tehtaca Timișoara, cu Unirea Arad, 
precum Și ca ațte formații din cam
pionatele divizionare și județene;

Antrenorul este preocupat, în 
Special, de creșterea randamentului 
liniei de atac, care în tpr-ul cam
pionatului a fost scăzpt.

Iile GIIJȘA — coresp. județean

. .................................. ..... ............ .

LOTO • PRONOSPORT

Desfășurarea a 3 acțiuni (la cros, volei și handbal) pentru 
a 4 concursuri pentru cooperatorii handicapați fizic ;
Săptămînal va avea Ioc o acțiune sportiv,-recreativă de masă 
ucenicii din toate cooperativele meșteșugărești ale orașului; 
înființarea a 2 grupe de copii (la atletism și volei), precum 
grupe de juniori, cu 130 de participanți;
Creșterea cu 40 la sută a sportivilor legitimați, astfel ca pînă

a 6
• . . . sfîrșitul anului numărul lor să ajungă la 225 ;
• Intensificarea procesului instructiv-educativ în scopul obținerii 

unor performanțe superioare, cucerirea a 10 titluri de campioni jude
țeni, 2 titluri de campioni ai asociațiilor Voința, promovarea unei 
echipe în Divizia B și a unui sportiv în loturile republicane.

® Aplicarea noului regulament de clasificare sportivă.
• în vederea întăririi muncii politico-ideologice și cultural-edu

cative cu sportivii, se vor organiza — lunar — expuneri cu privire 
la politica internă și externă a partidului, problemele dezvoltării eco
nomice a României, sărbătorirea celei de a 30-a aniversări a eliberă
rii patriei și întîmpinarea Congresului al XI-lea al partidului, precum 
și două simpozioane pe tema dezvoltării sportului în România.

• Depășirea cu 10 la sută a planului de venituri al asociației 
și amenajarea unei baze sportive din resurse proprii, cuprinzînd te
renuri de handbal, volei, baschet și un sector de sărituri și aruncări, 
prin munca patriotică a cooperatorilor.

la

către toate asociațiile sportive ale elevilor
Ia® Atragerea în etapele de masă ale „Cupei tineretului" a 90 

sută din totalul elevilor iiceuluj;
• Organizarea campionatului școlii la 5 ramuri de sport, 

participarea a 80 la sută din nupiărul elevilor ;
® Trecerea normelor complexului „Sport și sănătate" de către 

400 de elevi ;
• Mobilizarea a 800 de participanți la „Grosul tineretului" ;
• Angrenarea tuturor elevilor în efectuarea zilnică a gimnasti

cii de înviorare în internat, pregătirea a 10 elevi pentru a deveni 
instructori în desfășurarea programelor;

• învățarea înotului de către toți elevii școlii în cursul anului 
1974 ;

• Participarea în 6 ramuri de sport (baschet, handbal, yedei, 
șah, tenis de masă și atletism) la concursurile și competițiile orga
nizate de C.M.E.F.S. și Consiliul pentru edueație fizică și sport al 
sectorului ;

• Organizarea a 8 întîlniri bilaterale cu diferite licee din țară, 
în vacanțele de primăvară și de vară, la atletism, baschet, handbal și 
volei ;

• Selecționarea și îndrumarea a 5Q de elevi către școlile spor
tive și secțiile de performanță ale cuiburilor;

« Inițierea unui curs pentru pregătirea a 40 de arbitri din rîn- 
dul elevjlpr, la volei, baschet, handbal și fotbal ;

• întreținerea în cele mai bune condițiuni a bazei sportive a 
liceului și reamenajarea pistei de atletism prin efectuarea a 1000 de 
ore de muncă patriotică.

• încasarea în proporție de sută la sută a cotizației de la mem
brii asociației sportive.

cu

NOI PERSPECTIVE PENTRU PROGRAMUL REPREZENTATIVEI
— Posibile meciuri cu selecționatele Argentinei 

și Italiei, In primăvară, și Cehoslovaciei, In toamnă-
Programul reprezentativei pe anul 

In curs are frumoase perspective de 
completare. Cum se știe, pînă în pre
zent sînt definitivate Intîlnirile din 
primăvară, în ordine, cu echipele 
Franței, Braziliei șl Greciei. Tot pen
tru această primăvară s-ar mai pu
tea perfecta un meci, în deplasare, 
la Buenos Aires, cu selecționata Ar
gentinei. Noul selecționer al acestei^, 
Vladislap Cap — cațe esțp asistat de 
doi dintre antrenorii ’ celebri ai țării, 
Osvaldo Zubeldia și Jorge Kistpn- 
maeher — a sugerat federației s5 
propună forului nostru de specialitate 
ca, la întoarcerea naționalei de la 
Sao Paulo, șă susțină la 21 aprilie o 
partidă cu reprezentativa „celestă".

Propunerea argentiniană este In stu
diul federației noastre. Pe de altă 
parte, dr. Artemio Franchi. președin
tele federației italiene, a declarat că. 
in sițuația in care echipa Iugoslaviei 
ș,e va cajifipa ța turneul fitjal, par
tida amicală prevăzută pentru înce
putul lui junie, în compania „sgua- 
drei azzurra", va cădea; situație în 
care va propune federației române 
disputarea unei partide la București, 
la datn de 2 iunie.

GJit privește sezonul de toamnă, 
există perspective pen.trp perfectarea 
unui jț>c, in deplasare, cu selecționata 
Cehoslovaciei? Pe* calendarul șău. fol 
rîil' din Fraga înscrie acest meci ca 
probabil.

AGENDĂ COMPETITION A LĂ
DINAMO VA JUCA IN R.F. GERMANIA

Campioana țării, Dinamo care 
nu și-u putut perfecta, în cple din 
urmă, un turneu în Brazilia — 
se va deplasa la mijlocul lunii 
februarie în R. F. Germania. Biicu- 
reșteriii v.or susține două meciuri, 
primul adversar fiind deja stabi
lit : Fortuna Diisseldorf (echipă 
clasată pe locul 4 în pampionaij. 
Partida se va disputa în z-iua de 
15 februarie. Două zile mai tîrzin 
Dinamo va juca în compania unei 
fqrrnații care urmează a fi .desem
nată.
F.C. ARGEȘ — VIITORUL VASLUI 4—2 

(2-1)
Staclioijul Caraimanul din Bușteni a 

găzduit miercuri un nou joc amical, 
care a opus formațiile F.C. Argeș și Vi
itorul Vaslui. Pitestenji au Învins cu 
scpț-ul de 4—2 (2—1). Autorii golurilor : 
Ivan, Roșu, Zamfir, Bulcan — pentru 
F.C. Argeș, Șerban și Bruckenthâl — 
pentru Viitorul Vaslui.

V. ZBARCEA — coresp.

SPORTUL STUDENȚESC — A.S. MIER
CUREA CIUC 4—2 (0—0)

Echipa Sportul studențesc, aflată în- 
pregătire la Izvorul Mureșului, a susți

nut la Miercurea Ciuc un joc amical în 
compania echipei locale, A.S. întiinirea 
— desfășurată pe un teren a^urțecos' aco
perit cu zăpadă și gheață — s-a înche
iat cu victoria bucureștenilor: 4—2 ‘(0—0). 
Golurile au foșț mărește de I. Constantin 
(2), Chiliăiâ și Tănăsescu, respectiv Ha- 
mor și Antal. Dumniică,’ toi pe stadio
nul din Miercurea Ciuc, Sportul studen
țesc va întîlni foi*nia|ia bulgară Dunav 
Ruse, cu care șo pregătește. în comun, 
Ia Izvorul Mureșului.

y. fașcanu — cqțesp.

MJINE ÎN SALA D’NAMO 
O ATRACTIVĂ „RUNDĂ" 

DE FOTBAL FEMININ
Mîine după-amiază, cu înce

pere de la ora 16, îri sala Dinamo 
din Capitală se vor disputa trei 
partide de fotbal feminin, contînd 
pentru etapa a 2-a a „Cupei de iar
nă". Protagoniste vor fi șase cu
noscute formații bueureștene, reu
niunea desfășiirîndu-se după ur
mătorul program: în primul joc 
se vor întîlni Luceafărul și Mi
nerva, în continuare Rapid va 
primi replica Dianci, urmînd ca 
în partida vedetă să joace două 
dintre cele mai bune echipe 
din țară: Venus și Unirea Tricolor.

NOU ! LA TRAGEREA EXCEBTIONALA 
LOTO DIN’ 2S IANGArIh 1974 O NOl'A 

FORMULA TEHNICA
prima tragere excepțională Loto din 

an se va desfășura la £9 ianuai'ie, 
după o nouă și avanțgjjjgsă formulă t£h- 
nloa.

hi primul rîiid vor fi extrase 42 de 
numere față do mimai 29 extrase ante
rior SBOrinjlU-șg în același timp șl nu
mărul extragerilor de 1^ 5 la (î .exțragiy-i.

Lg această tragere se acordă âutotu- 
rtJlB? 1225“ B1US diferența în nu
merar puia la 100.001) iei autoturisme 
„Dacia 1300“ șl „Skoda S.tOO“. excursii 
in U.B.S.S., premii în numerar de va
loare fixă (10.000 lei, 1000 lpi etc.) șl de 
valoare variabilă.

De menționat că se atribuie ciștfguri 
și pentru 3 numere dm 18 și din 24 ex
tras?.

O alță noutatp este șl faptul că valoa
rea Unitară a celui mai mare premiu 
este de 100.000 lei față de 70.000 lei ca la 
tragerile anterioare.

Iț-tȘ. de.ci, numai cimua dintre avan
tajele tje care se bucujă Rfțjțlciganțij la 
această primă trașpre 'exce'pț'iqpalâ IxHo 
din acest an inir-d nduă formulă teh
nică.

price alte amănunte găsiți în proșpec- 
tele tragerii și Îs puteți pere la orice 
așenție t.ot<i-Fro,ru*spsrt.

Tragerea Loto de astă-seară va fi te
levizată jn direct țl^n Stijdtoul de î’eTe- 
viziune la orb" 19.10.
FRPăJIU.E TRAGERII LOTO MN 1»

IANUARIE 1971
EXTRAGEREA l ■: Categoria 1 : l.țn 

Variante a 100 QQp ifj : cal- 2 : 7.50 a 
10 258 lei : cgt. 3 : 1J.35 a 5 012 Iei :
cat. 4 : 19 a "4’049 tei f căi. 5 : 157,10 a 
561 lei ; cat. 6 : 259,75 a 296 lei

REPORT CATEGORIA 1 : 29 57? lei.
EXTRAGEREA A H A î Categoria A : 

2 varișnte 10% a 52 29!) Jei ; caț. B : 
5 a î-2 552 lei ; cai. C : 13,15 a 4 773 lei : 
cat. p : 2^,95 a 2 620 lei ; cat. E : 93,75 
a 669 lei ; cat. F : 172,73 a 363 lei ; cal. 
X : 2325,55 a 100 lpî.

Cîșiigul de categoria 1 (100%) a fost 
Obținut de DUâlITHU I. IONESCU din 
București, care cnaie anta Ia alt-gez* 
pentru un autoturism „DACIA 1300“ șl 
diferența 'în numerar, sau suni» Inte
grală.



tn C.C.E. fa handbal feminin

S.C. Leipzig a întrecut 
și la Ploiești pe I.E.F.S.: 10-9

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
u.r.s.s. „Crosul" camioanelor - un autentic test sportiv

Joi seara, în sala Victoria din 
: Ploiești, s-a disputat meciul retur 

din cadrul turului I al „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal fe
minin dintre I.E.F.S. București și

■ S. C. Leipzig. Avînd un avantaj de 
9 goluri, cucerit în partida de la 13 
ianuarie, la Leipzig (15—6), jucă-

' toarele din R. D. Germană au evo
luat dezinvolt, urmărind doar să-și 

' păstreze avantajul și... întregul lot 
i.valid. Campioana României a înce
put meciul crispată, a făcut o pri- 

|. mă repriză destul de slabă, și-a
■ revenit întrucîtva în partea a doua 

• a întîlnirii, dar n-a putut cuceri 
; victoria pentru care a luptat cu

multă ardoare. Rezultatul partidei
■ retur, 10—9 (6—4) în favoarea lui 
j S. C. Leipzig, atestă valoarea recu-
' noscută a formației antrenată de 

Peter Kretzschmar. Echipa sa, a- 
vînd în componență numeroase ju- 

. cătoare selecționate deseori în re
prezentativa R. D. Germane, s-a 
comportat la înălțimea renumelui, 
a folosit bine culoarele laterale lă- 

. sate libere de handbalistele bucu- 
reștence, precum și forța de șut a 
jucătoarei Waltraut Kretzschmar și 
iscusința Barbarei Heibig. în de
fensivă, campioana R. D. Germane 
a știut să destrame jocul ^șl așa fi- 
rav al gazdelor, să le „fure" uneori

balonul pentru a lansa contraatacuri 
eficiente.

Aspectul general al jocului a 
marcat superioritatea oaspetelor, 
gazdele fiind în permanentă cursă 
de urmărire pentru recuperarea 
handicapului creat încă din start : 
S. C. Leipzig a condus cu 2—0 
(min. 7), 5—2 (min. 19), 9—6 (min. 35).

R&gretăm faptul că I.E.F.S. n-a 
putut să realizeze o victorie pe te
ren propriu. Echipa pare însă ne
pregătită și, în orice caz, nerodată, 
dezorientată în apărare și confuză 
în atac. în aceste condiții, era greu 
ca elevele lui Ion Bota să aspire la 
un succes chiar și numai parțial.

Cu un scor total de 25—15, cam
pioana R. D. Germane se califică 
pe merit în sferturile de finală ale 
C.C.E. șl n-ar fi .exclus ca ea să a- 
jungă, ca și acum doi ani, în fina
la acestei prestigioase competiții.

Au înscris : Maria Niță (2), Cor
nelia Mohanu (2), Natalia Alexan- 
drescu, Marfa Luca, Aneta Șilha, 
Rodica Bunea și Maria Bosî (cîte 
1) pentru I.E.F.S., Valtraut Kretzsc- 
bmar (4), Barbara Heibig (3), Beate 
Kiihn, Steffi Wegner și Christine 
Rost (cîte 1) pentru S. C. Leipzig.

Au arbitrat bine : Petar Pupici și 
Miodrag Stanoevici (Iugoslavia).

Hristache NAUM

Campionatele mondiale de bob 4
ST. MORITZ, 24 (prin telefon)- - 

Celebra pîrtie de bob din localitate 
rezistă miraculos capriciilor vremii : 
ziua e cald, iar noaptea îngheață. Pe 
pista lungă de 1620 m, cu 15 curbe 
și o diferență de nivel de 140 m, care 
pornește de la sediul recent înființa
tului club „Dracula" din St. Moritz 
și se încheie în suburbia Celerina, se 
vor disputa sîmbătă și duminică cele 
4 manșe ale campionatelor mondiale 
de bob 4.

Sînt înscrise echipaje din 12 țări, 
dar lupta pentru întîietate se va da 
probabil din nou intre vestiții. piloți 
vest-germani și elvețieni. De altfel, 
rezultatele de la antrenamente sînt 
edificatoare. Joi dimiheața, echipajul 
condus de Zimmerer (R.F.G.), a rea
lizat cu 1:12,95 un nou record al pîr- 
tiei. Cel de al doilea timp al zilei l-a 
obținut elvețianul Candrian. Trebuie 
de asemenea luate în considerare 
șansele echipajelor pilotate de Stad
ler (Elveția), Floth (R.F.G-), Delle- 
karth (Austria).

In ceea ce-i privește pe boberii 
români, ei sînt încă în căutarea celei 
mai bune formule de echipaj, ținînd 
seama de faptul că ei nu au avut 
deloc prilejul, p’nă acum, de a se 
antrena la bobul de 4. Pilotul Ion

Panțuru a folosit, cu schimbul, ca 
frînari pe Dumitru Focșeneanu și pe 
Marian Huzum, iar ca împingători în 
echipaj, cu rîndul, pe Dumitru Pas- 
cu, Florin Ilieșu și Marcel Furdui. 
Timpii de start nu au fost prea stră
luciți Ia antrenamente, dar se speră 
intr-o revenire.

★Din cauza lipsei de zăpadă și 
a condițiilor meteorologice nefa
vorabile, campionatele europene 
de bob 2, cave urmau să aibă loc la 
4—5 februarie în stațiunea italiană 
de sporturi de iarnă Cortina d’Am
pezzo, nu se vor mai desfășura. A- 
ceastă hotărire a fost luată, după o 
așteptare de două săptămîni, de co
mitetul de organizare a acestei com
petiții.

TINERII 
HANDBALIȘTI ROMÂNI 
LA TERAMO (Italia)
PARIS, 24 (Agerpres). — Com

petiția internațională masculină 
de handbal rezervată echipelor de 
tineret va reuni, între 8 și 14 a- 
prilie la Teramo (Italia), echipe 
din 9 țări, care au fost repartizate 
în trei grupe. Selecționata Româ
niei va juca în prima grupă ală
turi de echipele Braziliei și Argen
tinei. Din grupa a 2-a fac parte : 
Franța, Italia și Maroc, iar în 
grupa a 3-a vor juca Spania, Por
tugalia șl Canada.

In „Cupa mondială*4 a schioarelor

Comportarea reprezentanților noștri la ,.internaționalele" de tenis de masă ale României

CREȘTEREA NIVELULUI MEDIU DE JOC 
TREBUIE SĂ SE REFLECTEZE
Șl ÎN MAREA PERFORMANȚĂ

• Maria Alexandru — mereu pe primul plan • Oscilațiile Eleoncrei Vlaicov • Doboși și Giur
giucă continuă să cocheteze cu bunele performanțe ® Ce așteptăm de ia tinerii jucători?

ANNEMARIE PROLL 
DUPĂ COBORÎREA

VIENA, 24 (Agerpres). — Ce
lebra campioană austriacă Anne- 
marie Proll-Moser și-a înscris 
încă o victorie de prestigiu în 
palmares. Ea a cîștigat proba de 
coborîre desfășurată la Badgastein 
(Austria), în cadrul „Cupei mon
diale" la schi.

Pe o pîrtie în lungime de 2 800 
m, cu o diferență de nivel de 
728 m, Annemarie Proll-Moser a 
fost cronometrată cu timpul de 
2:08. Pe locul secund s-a clasat 
dubla campioană olimpică Marie 
Theres Nadig (Elveția) — 2:10,41. 
Următoarele două locuri au fost 
ocupate de schioarele austriece 
Wiltrud Drexel — 2:10,50 și Mo
nika Kaserer — 2:11,07. Concuren
ta franceză Jacqueline Rouvier 
s-a situat pe locul 5, cu 2:11,99,

SE DISTANȚEAZĂ
DE LA BADGASTEIN

iar canadiana Betsy Cliford a ter
minat pe locul 10, în 2:13,67.

în urma acestui succes, Anne
marie Proll-Moser și-a consolidat 
poziția de lideră în clasamentul 
individual al „Cupei Mondiale". 
Ea totalizează acum 188 de punc
te, fiind urmată de Marie Theres 
Nadig — 123 p, Hanny Wenzel 
(Lichtenstein) — 112 p, Christa 
Zechmeister (R.F.G.) — 97 p etc. 
Clasament pe echipe : 1. Austria 
— 983 p ; 2. Italia — 519 p ; 3.
Elveția — 368 p ; 4. R.F.G. —
289 p ; 5. S.U.A. — 153 p ; 6.
Franța — 138 p.

MARIA ALEXANDRU
Așa cum ne-am așteptat, echipa 

reprezentativă feminină a României, 
alcătuită din Maria Alexandru și E- 
ieonora Vlaicov s-a aflat pe primul 
plan al întrecerilor, reușind în cele 
din urmă o spectaculoasă și pres
tigioasă victorie finală, la capătul 
unei suite de succese prin care a 
eliminat formațiile Angliei, Unga
riei, Japoniei pentru ca în partida 
decisivă să cîștige în fața puterni
cei selecționate a Uniunii Sovietice, 
cu categoricul scor de 3—0.

N-am putea spune că reprezenta
tivele masculine s-au situat sub 
cota așteptărilor. Trebuie să preci
zăm însă că această cotă, realist 
apreciată, nu viza neapărat vîrful 
piramidei (ținînd cont de concu
rența de prim rang a unor cunos
cute echipe). Ceea ce se sconta, 
însă, era o încercare mai hotărîtă 
de a forța ușile primului eșalon 
prezent la startul campionatelor de 
la Ploiești. Șl dacă eforturile în 
acest sens au fost doar pe alocuri 
vizibile și rezultatele au fost, în 
general, firave.

„Bine — ni s-ar putea spune — 
dar faptul că o treime din numă
rul concurenților a cuprins, în mare 
măsură, pleiada tinerilor talente, 
nu demonstrează posibilitățile 
ping-pongului nostru ?“ Evident că 
prezența semnalată a celor mai ti
nere promoții arată că tenisul nos
tru de masă dispune de o anumită 
bază, aptă să asigure pentru vi
itor pregătirea performanțelor. De 
altfel, un oaspete aflat în sala Vic
toria, fostul campion al lumii, Fe
renc Sido (Ungaria) observa , și 
sublinia creșterea nivelului mediu 
»I jucătorilor români. Subscriem la 
afirmația reputatului tehnician 
maghiar, dar este cazul să preci
zăm că această creștere nu este 
suficientă pentru plasarea tenisu
lui de masă românesc în ierarhia 
celor mai bune valori continentale 
și, de ce nu, și mondiale. Pentru 
că, este un adevăr axiomatic, nu 
numărul aspiranților te impun în 
marea performanță, ci valorile 
certe, cu prezențe statornice, nu 
meteorice, conjuncturale, în fazele 
finale ale marilor competiții. Or, 
din acest punct de vedere, în po-

fida unor sesizabile eforturi ale Iui 
Doboși, Gheorghe și Giurgiucă — 
jucătorii noștri nu reușesc încă pași 
mai consistent pe drumul afirmă
rii lor în etapa actuală a sportu
lui cu mingea de celuloid. Acest 
lucru a reeșit clar și din cele trei 
zile de concurs, cînd reprezentanții 
noștri, după ce au înregistrat unele 
victorii încurajatoare, atît în pro
bele pe echipe cît și în întrecerile 
individuale, nu au reușit, în cele 
din urmă, să salte peste plafonul 
lor obișnuit. Exemple elocvente 
ne-au oferit cei mai buni jucători 
români Ia actuala ediție, Doboși și 
Giurgiucă (elevi ai antrenorului e- 
merit F. Paneth la C.S.M. Cluj și 
ai lui Ion Pop la lotul reprezenta
tiv) care au fost destul de aproape 
de victorie în fața binecotaților 
Imano — cîștigătorul probei — și 
K. Abe, revelație în întrecerea pe 
echipe unde a și învins alături de 
Imano. Doboși a condus cu 2—1 
la seturi, iar Giurgiucă, după ce a 
ieșit învingător în primul set, a 
avut un avantaj substanțial în se
tul următor (18—14), dar ambii au 
fost depășiți în final. Deci, nu este 
vorba de un decalaj insurmontabil 
între primii noștri jucători și stan
dardul internațional, pe lingă o 
serie de corectări de ordin tehnic, 
impunîndu-se și o mai mare încre
dere în forțele proprii, o mai mare 
decizie în acțiuni, o mobilizare per
manentă la masa de joc.

Ca de obicei, de ani și ani, Ma
ria Alexandru a ținut sus steagul 
marii performanțe. Aportul său de
cisiv la victoria reprezentativei 
noastre feminine, titlul dobindif la 
dublu alături de japoneza Miho 
Hamada, ca și calificarea ei în fi
nala probei de simplu, arată fără 
echivoc că multipla noastră cam
pioană continuă să se afle printre 
cele mai bune jucătoare din lume. 
Fără îndoială că entuziastul pu
blic din Ploiești, ca și sutele de 
mii de telespectatori, ar fi dorit 
s-o vadă pe Maria din nou învin
gătoare în fața lui Hamada (pe 
care o întrecuse la echipe) și în fi
nala de simplu. Dar, dispoziția de 
moment a jucătoarei noastre n-a 
mai avut consistența evoluțiilor

sale anterioare. Și dacă la Maria 
Alexandru nu am înregistrat decit 
O singură scădere, Eleonora Vlai
cov a înscris o adevărată sinusoi
dă, între spectaculoasa victorie a- 
supra campioanei Europei, Zoia 
Rudnova, ca și comportarea bună 
din meciurile de dublu la echipe 
și surprinzătoarele eșecuri din fața 
unor jucătoare cu mult mai puține 
pretenții decit ale sale: englezoai
ca Linda Howard și suedeza Bri- 
gitta Olsson.

Sinceri să fim, așteptam mai mult 
de la talentatele reprezentante ale 
noului val, Ligia Lupu, Ildiko 
Gyongydsi, Liana Mihuț, Dintre ti
nerele jucătoare, drumul cel mai 
lung l-a avut în concurs buzoianca 
Camelia Filimon (antrenată de Emil 
Băcioiu) care a reușit să ajungă în 
optimi de finală, fiind eliminată 
de Rudnova.

_ Dar ceea ce reproșăm. în primul 
rînd tinerilor jucători și jucătoare 
care au părăsit destul de repede 
competiția a fost faptul că s-au 
considerat, odată cu eliminarea din 
concurs, exonerați de ori ce obli
gație, apărînd apoi, în sală, doar 
cînd și cînd (la sferturile și semi
finalele de simplu cu greu îi pu
team depista printre spectatori), ui- 
tînd că participarea la această 
prestigioasă competiție însemna, în 
primul rînd, un util schimb de 
experiență și o participare respon
sabilă. Și poate că acest lucru nu 
s-ar fi întîmplat dacă antrenorii ar 
fi venit ei înșiși împreună cu e- 
levii lor.

Constantin COMARNISCHI 
Paul SLAVESCU

CLAY Șl FRAZIER 
GATA DE LUPTĂ!

NEW YORK, 24 (Agerpres). — în 
vederea întîlnirii pe care o vor sus
ține in seara zilei de luni, la New 
York, boxerii americani de categorie 
grea, foștii campioni mondiali Cassius 
Clay și Joe Frazier au fost exami
nați de dr. Erwin Campbell. Medicul 
reuniunii de la Madison Square Gar
den i-a găsit într-o stare de sănă
tate perfectă. Cassius Clay care săp- 
tămîna trecută se plîngea de dureri 
la mina dreaptă este complet vinde
cat. Apoi, cei doi foști campioni au 
comentat la televiziune prima lor în- 
tilnire, care a avut loc la 8 martie 
1971 și s-a încheiat cu victoria la 
puncte a lui Frazier. ,

PARTIDE ÎNTRERUPTE 
IN MECIURILE CANDIDAȚILOR

Continuă meciurile din cadrul 
sferturilor de finală ale turneului 
candidaților la titlul mondial de 
șah. La Moscova, cea de-a patra 
partidă dintre Leu Polugaevski 
(U. R. S. S.) și Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) a fost întreruptă la mu
tarea 41. A 5-a partidă a meciu
lui de la San Juan (Porto Rico) 
dintre Robert Byrne (S.U.A.) și 
Boris Spasski (U.R.S.S.) nu s-a 
disputat, Byrne fiind suferind. La 
Augusta (S.U.A.), Viktor Korcinoi 
(U.R.S.S.) și Costa Mecking 
(Brazilia) au întrerupt cea de-a 
5-a partidă a meciului lor. Spe
cialiștii consideră că marele maes
tru internațional Korcinoi are șan
se de victorie. Partida a fost în
treruptă la mutarea a 44-a.

în bogatul calendar a’ crosurilor 
care se desfășoară în Uniunea So
vietică s-a înscris — de mai mulți 
ani — și acela al camioanelor și 
mașinilor de teren 'din Moscova, la 
ultima ediție a sa participînd pes
te 60 de conducători. Acest cros 
constituie, în primul rînd, o probă 
capitală pentru mașinile care ru
lează pe terenuri dificile, cu rîpi, 
pante abrupte, gropi. Firește, dato
rită unor astfel de competiții, pro- 
ieetanții depistează ansamblurile 
slabe și pot modifica în mod co
respunzător construcția mașinilor. 
In _ același timp, pentru conducă
tori, acest gen de cros este un exa
men al pregătirii tehnice, al cura
jului și al rezistenței. Datorită 
spectaculozității lor. cursele de 
camioane — care își poartă

R. P. UNGARĂ

Cunoscutul luptător Csaba He- 
gediis, poreclit „Mister tuș", cam
pion olimpic și mondial, s-a re
întors recent de la Gdteborg, unde 
a fost supus unei complicate in • 
tervenții chirurgicale, necesară 
după accidentul de automobil su
ferit anul trecut, ceea ce l-a făcut 
indisponibil un timp îndelungat. 
Pentru a se restabili complet, el 
va fi din nou operat, de data a- 
ceasta la Budapesta, după care se 
speră ca, în toamna acestui an, 
să-și reia activitatea competiționa- 
lă. Pînă atunci, însă, Csaba Hege- 
dils are o țintă precisă : aceea de 
a absolvi facultatea de științe ju
ridice. Urmează apoi o altă do
rință : reluarea antrenamentelor
în vederea unei pregătiri temei 
nice pentru Jocurile Olimpice de 
la Montreal. Firește, reintrarea sa 
în arena mondială ai" constitui o 
mare senzație, dar nu fără prece
dent în Ungaria. După J.O. dă la 
Roma, în 1960, Zoltan Horvath,

încărcătura gonind pe locurile plate 
sau încercîndu-și motoarele pe te
renuri dificile — atrag mii de spec
tatori care se înșiră de-a lungul 
acestor piste de întreceri.

Crosul camioanelor și mașinilor 
de teren din Moscova constituie în
să, în ultima instanță, și o probă 
a măiestriei sportive, deoarece pe 
traseu conducătorii sînt pîndiți de 
multe surprize, ei trebuind să dea 
dovada unor reflexe foarte prompte, 
pentru ea cea mai mică greșală 
să nu se* soldeze cu răsturnarea ca
mionului. Se cere. deci, multă în- 
demînare, o corespunzătoare pre
gătire fizică, mult sînge rece, o bu
nă pregătire tactică, un perfect 
simț al echilibrului pentru între
gul ansamblu și, chiar, spirit de i- 
nițiativă — calități de bază pentru 
orice sportiv.

Noutățile zilei
component al echipei de sabie a 
Ungariei, a suferit tot un acci
dent de automobil. Totuși, grație 
unei bune îngrijiri și a unei vo
ințe de fier, Horvath a fost „pus 
pe picioare" și a reapărut în ma
rile concursuri internaționale

★
Atleții clubului Honved din Bu

dapesta se antrenează de cîteva 
săptămîni în noua și moderna lor 
sală de sport. Noua construcție 
sportivă, care a costat 18 milioane 
de forinți, a fost inaugurată re
cent. Incinta sălii măsoară 1 550 
mp, avînd o lungime de 130 m. 
Pista de atletism din tartan este 
minunată pentru antrenamentele 
sprinterilor și ale alergătorilor de. 
garduri. Aici se antrenează și 
săritorul în înălțime Istvân Ma
jor, de trei ori campion european 
pe teren acoperit, care dorește 
să-și păstreze titlul și în acest 
an, la Goteborg.

r. p. bulgaria Cetățenii din Plovdiv, în Rodopi

FOTBALIȘTII NOȘTRI S-AU ANTRENAT
(Urmare din pag. 1)

ales că echipa locală s-a întors 
de curînd de la Turneul de mini- 
fotbal din Berlinul Occidental, 
unde a ayut o comportare foarte 
bună. De altfel, suporterii săi se 
interesează îndeaproape de forma 
echipei lor, care se află pe pri
mul loc în clasament la sfîrșitul 
turului și sînt curioși să o vadă

la lucru în fața reprezentativei 
române.

Organizatorii ne-au anunțat că 
programul echipei noastre a fost 
modificat. Al doilea meci va avea 
loc marți 29 ianuarie, dar nu la 
Istanbul, cu Besiktaș sau Vefa, 
așa cum fusese stabilit inițial, ci 
la Izmir, cu Altai, în cadrul unui 
cuplaj cu partida Fenerbahce - 
Goztepe.

Cu trei ani în urmă, în jude
țul Plovdiv, au luat naștere așa 
numitele sărbători sportive și. tu
ristice de iarnă. Ele au ca scop 
să asigure ieșirea în munți a unui 
cît mai mare număr de muncitori 
și salariați în zilele de odihnă și 
în după-amiezile ce le preced 
fiind programate pe tot timpul 
iernii — de la începutul lunii de
cembrie și pină în martie. Deși 
inițiate de puțină vreme, aceste 
sărbători au dobîndit o vastă 
popularitate și sînt așteptate cu 
nerăbdare. Datele arată că în se
zonul precedent, numărul partici- 
panților a depășit cifra de 60 000, 
iar în prezent peste 100 090 de 
muncitori și funcționari se pregă
tesc să ia parte la această frumoa
să si utilă acțiune

De regulă, sărbătorile încep cu

INTERNAȚIONALELE Df TENIS DE MASĂ 
ALE CEHOSLOVACIEI

începînd de azi, se desfășoară la 
Praga campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei, la 
care participă sportivi din Anglia. 
Austria, Bulgaria, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Japonia, Iugoslavia, 
Luxemburg, Nigeria, Olanda, Polonia, 
Ungaria, Suedia, ROMÂNIA și Ceho
slovacia.

în cadrul întrecerilor pe echipe, la 
băieți, în turul al doilea, formația 
României va intilni pe cea a țării 
gazdă.

în proba rezervată echipelor femi
nine, în turul secund, selecționata 
României va juca în compania Aus
triei.

La probele individuale, la proba de 
simplu băieți au fost desemnați ur
mătorii capi de serie : Șurbek (Iugo
slavia), Kunz (Cehoslovacia), Liek 
(R.F.G.), Jonyer (Ungaria), Orlowski 
(Cehoslovacia), Imano (Japonia), 
Borzsei (Ungaria), Stipancici (Iugo
slavia), iar la simplu fete : Grof ova

(Cehoslovacia), Lotaller (Ungaria), Sil- 
banova (Cehoslovacia), Magos (Un
garia), ALEXANDRU (România), 
Riedlova (Cehoslovacia). Hamada (Ja
ponia), Kishazi (Ungaria).

La dublu fete, perechile favorite 
sînt : Grofova — ALEXANDRU ; Ma
gos — Lotaller (Ungaria) ; Simon — 
Wetzel (R.F.G.), Kishazi — Hamada.

La proba de dublu mixt, dintre 
cele 48 de perechi se disting cuplu
rile : Stipancici — ALEXANDRU ; 
Kunz — Riedlova ; Borzsei — Kishazi ; 
Orlowski — Grofova ; Schmittinger 
— Kriiger (R.F.G.), Jonyer — Magos 
și cele alcătuite de reprezentanții Ja
poniei.

In vederea participării la această 
competiție, a părăsit Capitala lotul 
sportivilor români, alcătuit din Maria 
Alexandru, Eleonora Vlaicov, Camelia 
Filimon, Șerban Doboși, Teodor 
Gheorghe, condus de antrenoarea fe
derală Ella Constantinescu.

Campionatele naționale la jumătate de drum

PATRU ECHIPE CANDIDEAZĂ LA TITLU IN CEHOSLOVACIA
Turul campionatului din Cehoslovacia, 

ediția 1973—74. a luat sfîrșit în condiții 
deosebit de vitrege, ultimele etape des- 
fășurindu-se pe ger, zăpadă și gheață. 
Acest fapt a făcut ca echipele angre
nate de întrecere să nu poată folosi la 
maximum gama posibilităților lor teh- 
nico-tactice. In ceea ce privește lupta 
pentru titlu, ea angrenează nu mal pu
țin de patru formații: Slovan Bratislava, 
Dukla Praga, Banik Ostrava și Sparta 
Fraga.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

După cum era de așteptat. în postura 
de campioană de toamnă s-a Instalat 
formația Slovan Bratislava, care cu cele 
20 de puncte acumulate încă nu se poate

Clasamentul turului :
1. Slovan Bratislava 15 8 4 3 28:17 2noi’ Dukla Fraga 15 9 1 5 23:15 193’ Banik Ostrava 15 9 1 5 20:22 19
4. Sparta Praga 15 8 1 6 23:19 17
5. Bohemians Praga 15 6 4 5 25:23 16
6. V.V.S. Koslce 15 7 2 6 20:20 16
7. Spartak Trnava 15 5 5 5 16:16 15
8. Slavia Praga 15 7 1 7 16:19 1?
9. Sklo Union Teplice 15 6 2 7 25:18 14

10. Tatran Preșov 15 5 4 6 22:23 14
11. Skoda Plzen 15 5 4 6 2.3:26 14
12. A.C. Nitra 15 6 2 7 19:26 14
13. Lokomotiv Kosice 15 5 3 7 23:25 13
14. Inter Bratislava 15 5 2 8 25:28 12
15. Zbrojovka Brno 15 5 2 8 15:19 12
16. Z.V.L. Zilina 15 5 0 10 16:23 10

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

socoti pusă la adăpost de surprize în 
returul întrecerii. Echipele Dukla Fraga 
și Banik Ostrava cu 19 puncte, ocupînd 
locurile doi și respectiv trei au o situație 
bună ca șl Sparta Praga.

O comportare sub așteptări a avut 
echipa Tatran Prcșov, clasată pe locul 
secund în ediția trecută a campionatului 
și care în primăvară va trebui să facă 
eforturi serioase pentru a supraviețui 
în prima divizie. Inter Bratislava, înre
gistrând cîteva Insuccese atît pe teren 
propriu, cît și în deplasare, va trebui 
de asemeni, să depună eforturi deosebite 
în partea a doua a întrecerii.

Cercetînd clasamentul, remarcăm un 
fapt deosebit: este vorba de buna com
portare â echipelor pragheze. fapt care 
nu s-a mai înregistrat de ani de zile. 
Astfel. Dukla și Sparta, ocupă locurile 
doi și respectiv trei. Ort în edițiile an
terioare, ele luptau din greu pentru a se 
menține în prima divizie nemaivorblnd 
de Slavia care a șl retrogradat, o com
portare meritorie are și noua promo
vată. tot din Praga. Bohemians, situată 
în clasament pe locul 5.

In sezonul de toamnă s-a putut obser
va o creștere a numărului spectatorilor. 
Dacă. în același interval al ediției tre
cute. s-a înregistrat o scădere de circa 
200 000 de spectatori. în actuala ediție, 
numărul total al spectatorilor a fost de

925 861, ceea ce reprezintă în medie, 7 715 
spectatori la fiecare întâlnire. în com
parație cu. toamna anului 1972, numărul 
a crescut cu 5.1 280 (numărul spectatori
lor la fiecare întâlnire a sporit în. medie 
cu 425). Echipa Dukla Praga a reușit 
șă mărească numărul spectatorilor cu 
3 088 în medie la fiecare meci datorită 
jocurilor valoroase prestate, peste 25 000 
de spectatori au urmărit „eternul derby" 
Slavia — Sparta și partida Brno — Trna
va. Cel mai mic număr de spectatori a 
fost înregistrat la partida Inter Bratisla
va — Skoda Plzen (747).

în general, cel mai mare număr de 
spectatori s-a înregistrat la jocurile echi
pei Sparta Praga (204 082). urmată de: 
Slovan Bratislava (144 405) , Spartak 
Trnava (143 215), Slavia Praga (140 063). 
Bohemians Praga (139 253) etc. Cel mai 
mic număr de spectatori s-a înregistrat 
la jocurile echipei Zilina (66 478).

în privința golurilor marcate bilanțul 
de toamnă poate fi socotit satisfăcător. 
Au fost înscrise în total 338 de goluri, 
cu 48 mai mult decit in aceeași perioadă 
a ediției trecute. Șl mai semnificativ 
este faptul că multe goluri au fost în
scrise de jucători tineri care activează 
la mijlocul terenului.

Tn clasamentul golgeterilor conduc: 
Bican (Skoda Plzen) și Biciovsky (Union 
Sklo Teplice) cu cîte 9 goluri, ei fiind 
urmați de: Herda (Slavia), Panenka (Bo
hemians) și Klement (Ostrava) cu cîte 
7 goluri.

Tată cum s-ar prezenta cea mal bună 
echipă a sezonului de toamnă: Viktor 
(Dukla) — Pivarnik (Slovan). Plass (Pl
zen), Packert (Bohemians) Koubek (Te
plice) — Knebort (Bohemians), Panenka 
(Bohemians), Bican (Plzen) — Terneny 
(Mitra), Svehlik (Slovan), Gajdușek (Du
kla.

crosuri de masă, la care, în anul 
curent, va lua parte un număr 
record de oameni ai muncii, sta- 
bilindu-se și un clasament al par
ticipărilor pe colective din între
prinderi și instituții. Desfășurarea 
întrecerilor dintre diferitele echi
pe ale acestor colective la sportu
rile de iarnă constituie un mo
ment important al sărbătorilor. 
Marșurile turistice de iarnă au 
loc in lunile ianuarie—martie și se 
desfășoară în masivul Rodopi. Tra
seele sînt astfel alese, îneît parti
cipant să poată vizita cele mai 
frumoase și pitorești locuri din 
Rddopi, cabane de la diferite alti
tudini și monumente istorice. .

Principalul organizator al aces
tei manifestări de masă . este sec
ția „Cultură fizică, sport și tu
rism" a Consiliului județean al 
sindicatelor, dar un ajutor prețios 
este acordat și de alte organe 
obștești. Astfel, Consiliul județean 
al Uniunii bulgare de turism se 
ocupă de pregătirea conducători
lor marșurilor turistice, iar Consi
liul județean pentru artă și cul
tură — de programele artistice 
pentru serile din cabane și casele 
de odihnă care adăpostesc pe 
participanții la marșuri.

Sărbătorile sportive și turistice 
de iarnă din județul Plovdiv s-au 
afirmat ca o frumoasă realizare.

Ivo Viktor (Dukla Praga) de 4 ori 
declarat cel mai bun fotbalist al 

Cehoslovaciei.

Corespondența speciala pentru rrSPORTULJi

MECTOL BRAZILIA - ROMANIA
SE VA DISPUTA

Confederația braziliană de fotbal a publicat pro
gramul de pregătire al echipei reprezentative în ve
derea turneului final al C.M.

Parcurgîndu-1, primul lucru care ne-a atras aten
ția (deoarece interesează direct pe amatorii de fotbal 
din România) este modificarea locului de disputare 
a partidei de la 17 aprilie, cu România. Acest joc nu 
va mai avea loc la Brasilia ci la Sao Paulo, localitate 
pe care mulți fotbaliști români o cunosc din turne
ele anterioare efectuate de unele loturi sau echipe 
de club. Partida Brazilia — România se va disputa 
pe Stadionul Morumbi, proprietatea clubului Sao Pau
lo F.C., care are o capacitate de 160.000 de specta
tori.

Iată acum cîteva amănunte în legătură cu pregă
tirile brazilienilor. Lotul va fi convocat în ziua de 
4 martie. Primul meci interțări va fi susținut la 
Rio de Janeiro, la 31 martie, cu Mexic. Urmează 
apoi partidele: 7 aprilie cu Cehoslovacia, 14 aprilie 
cu U.R.S.S., 17 aprilie cu România, 21 aprilie cu 
R. D. Germană, 28 aprilie cu Irlanda, 1 mai cu Aus
tria, 5 mai cu Peru și 12 mai cu Paraguay. Toate

LA SAO PAULO
aceste partide se vor disputa pe teren propriu, la 
Rio de Janeiro, Sao Paulo și Brasilia. La 16 mai, 
echipa va pleca în Europa, stabilindu-și „cartierul 
general" la Freiburg, în R. F. Germania. Pe bătrî- 
nul continent, lotul brazilian va susține meciuri de 
verificare la 2« mai la Ludwigshaffen, la 30 mai 
la Strassbourg și la 30 iunie la Basel.

Lotul definitiv pentru această „campanie" va fi 
cunoscut la începutul lui februarie. Este un fapt 
cert că Gerson și Tostao nu vor fi convocați. în 
locul lui Gerson, va fi chemat Ademir da Guia, cel 
mai în formă jucător brazilian la această oră. Este 
aproape sigură și renunțarea la serviciile portarului 
Felix. Cît despre Pele, sînt unele indicii că el va 
renunța la poziția sa actuală, de a nu mai juca în 
națională. Dacă totuși va continua să rămînă ferm 
pe poziția de a nu mai juca la lot, atunci va fi che
mat în locul său în atac Mirandinho de la Sao Pau
lo sau Ramon, golgeterul campionatului, de Ia Santa 
Cruz.

PEDRO VILLA
Sao Paulo, ianuarie 1974

TELEX
La Moscova, ar. 2 ta sovietică Autonina 
Ivanova a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului in proba 
de aruncarea greutății în sală cu rezul
tatul de 18,35 m. Proba masculină de 
săritură în înălțime a fost ciștigată de 
Serghei Dubalov cu 2.17 m.■
Pe stadionul central al orașului Christ
church (Noua Zeelandă), în prezența a 
peste 35 000 de spectatori, au fost inau
gurate joi Jocurile sportive ale Common- 
wealthului, competiție la care participă 
peste 1. 700 de sportivi și sportive repre
zentând 39 de țări. în cadrul festivității, 
jurămlntul sportivilor a fost rostit de 
atletul Warwick Nicholls (Noua Zeelan
dă). întrecerile încep astăzi și durează 
pînă la 2 februarie.
H
Selecționata masculină de baschet a 
U.R.S.S., aflată în turneu în Brazilia, 
a susținut la Sao Paulo cea de-a treia 
întâlnire 'cu echipa reprezentativă a ță- 
rii-gazdă. Basehetbaliștii brazilieni au 
cîștigat cu scorul de 76—72 (39—38).

Rod Laver, Adriano Panatta, Harold Sa
lomon și Paul Gerken s-au calificat pen
tru optimile de finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Philadelphia. 
Laver l-a învins cu 6—4, 6—4 pe Drys
dale, iar Salomon a dispus cu 6—4. 6—4 
de Hewitt, în timp ce Panatta s-a impus 
cu 6—1, 6—3 în fața Iui Mottram. în sfîr
șit. Gerken l-a eliminat cu 6-2. 
7—6 pe Goven. Miercuri se calificaseră 
alți 4 jucători: Bengtson, Okker, Dibbs 
și Kodes.■
în turneul feminin de tenis de Ia Mission 
Viejo (California), Chris Evert a elimi
nat-o cu 6—2. 6—0 pe Valerie Zie'genfuss, 
iar Billie Jean King a dispus cu 6—1, 
6—4 de Glynis Coles. Kerri Melville s-a 
impus cu 6—1. 6—3 in partida cu Laura 
Dupont. Pentru calificarea în semifinale 
mai candidează Rosemary Casals. învin
gătoare cu 6—4, 4—6. 6—2 în fața lui 
Helen Gourlay, ea și Franpoise Durr c-are 
a ciștlgat cu 6—0, 4—6, 6—2 jocul cu 
Pam Teeguarden.■
La Saint Moritz (Elveția) s-a desfășurat 
al doilea concurs internațional de sări
turi cu schiurile de ia trambulină con- 
t.înd pentru „Marele premiu al Națiuni
lor". A cîștigat elvețianul Hans Schmid, 
care a realizat 225,2 p, urmat de Klepat- 
schi (U.R.S.S.) — 214,1 p și Jacoberger 
(Franța) — 213,1 p. ■ 
Proba feminină de slalom special, din 
concursul de schi de la Saint Gervais, a 
revenit sportivei spaniole Conchita Puig, 
cronometrată cu timpul de 1:14,75. Ea a 
fost urmată de Agnes Vivet-Gros (Fran
ța) — 1:15,14 și de Gaby Hauser (Aus
tria) — 1:15,53. în clasamentul individual 
al „Cupei Europei" conduc Agnes Vivet- 
Gros (Franța) și Elfi Devftl (Austria) cu 
cîte 56 p.
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