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LOTUL REPREZENTATIV
LA SCHI

pe Bosfor I 0 Meciul
fost aminat cu 24 de ore

concurs pentru „Cupa tineretului”.

ÎNTRECERINOI
MINIPATINOARE ȘlCAPITALAIN

Polonia, Ceho- 
și, bineînțeles, 
afara tinerilor 
Bulgaria, cei- 

declinat. parti

premergătoare începerii
Foto : Ștefan CSUTAK — Sf. Gheorghe

Instantaneu din împrejurimile stațiunii Balvanyos.din județul Covasna, in minutele 
unui nou

„CUPA
CARAIMAN"

însemnări din Covasna

ALTE IHIIIATIVL.,
Sfirșitul acestei săptămîni este mar

cat, în aproape toate sectoarele Ca
pitalei, de întreceri de șah și te
nis de masă în cadrul „Cupei tinere
tului". In sala M.I.C.M., în sălile de 
sport ale C.I.L. Pipera, Dîmbovița, 
Electronica, Calculatorul și A.M.I.T., 
asociațiile sportive respective vor or
ganiza duminică, începînd de la ora 
9, etapele de masă ale întrecerii.

La rîndul său, Sectorul VI (cele 
enumerate mai sus fiind,din Sectoarele 
I și II) și-a stabilit, tot pentru du
minică, organizarea etapelor pe aso
ciații la șah, urmînd ca întrecerile 
să se desfășoare la liceele 36 și Di- 
mitrie Bolintineanu, precum și la 
Școala generală nr. 150.

De asemenea, vor avea loc con
cursuri de tenis de masă, tot pe 
sectoare, după cum urmează : (toate 
întrecerile vor începe duminică de la 
ora 9) sala M.I.C.M. din Calea Vic
toriei — Sectorul I ; școlile generale 
nr. 40 și 156 — Sectorul II. în func
ție de starea timpului, Ia dispoziția 
tineretului vor sta șl patinoarele na
turale din Parcul tineretului, precum 
și cel din Cișmigiu.

Un cartier nou — Simeria — în 
orașul Sf. Gheorghe ! Mii de familii 
și sute de copii ! Părinții doreau ca 
fiii și fiicele lor să-și poată petrece 
o oră sau două pe zi în aer liber, 
făcînd sport. Iarnă fiind, sportul cel. 
mai sănătos — și-au spus cei mari 
— ar fi patinajul. Dar pînă jos, în 
centrul vechi al orașului, distanța este 
cam mare. Și-atunci. cîțiva părinți : 
Geza Tomori, Gh. Zaharia, G. Marton 
au avut ideea amenajării unui pati
noar, este drept de dimensiuni mai 
mici, chiar in cartier. într-o seară, 
cînd mercurul termometrelor arăta 
minus 25 de grade, părinții s-au așe
zat la treabă, iar dimineață patinoa
rul era bun pentru... recepție. Pe 
suprafața lucie a gheții au început 
întrecerile, prioritate avînd cele din 

tineretului". „Inițiativa locui- 
din cartierul Simeria — ne 
Gabor Fekete, prim-vicepre- 
al C.J.E.F.S. Covasna — a

„Cupa 
lorilor 
spunea 
ședințe 
avut ecou, iar acum asistăm Ia ame
najarea unor patinoare asemănătoare 
și în alte cartiere ale orașului, pre
cum și în localități rurale ale jude
țului".

Bunul obicei al copiilor preșcolari, 
al elevilor, al tinerilor care lucrează

Sf ÎNfĂPTUIESC PREVEDERILE

in întreprinderi și instituții — locu
ind in această parte a țării — de a 
practica sporturile de iarnă, s-a sin
cronizat perfect cu intențiile inițiato
rilor „Cupei tineretului11. Patinoarul 
amenajat in curtea unde își are se
diul C.J.E.F.S- este ahimat de dimi
neață și pînă seara. Aici au loc nu 
numai Întreceri ale elevilor, dar și 
concursuri la care iau parte tineri 
muncitori de la Uzinele textile Oltul, 
de la Fabrica de mobilă și de la 
Fabrica de confecții.

Pe dealurile din împrejurimile 
orașului Sf. Gheorghe zăpada s-a 
cam topit. A rămas, insă, suficientă 
în stațiunea de odihnă Balvanyos, 
intrată de cițiva ani și in circuitul 
republican al locurilor celor mai pi
torești pentru recreare și .agrement. 
Nu de mult a avut loc aici „Cupa 
celor cinci orașe" la schi, urmată de 
concursuri în cadrul „Cupei tineretu
lui". Biroul de turism pentru tineret 
din Sf. Gheorghe organizează ex
cursii la fiecare sfîrșit de săptămină, 
in stațiune, ceea ce a înlesnit multor 
școli și intreprinderi să-și poată des
fășura prima etapă a „Cupei tinere
tului".

Acum, la Sf. Gheorghe, se 
gătiri pentru etapa a doua 
întreceri- Concursurile de 
vor avea loc pe patinoarele 
din municipiu, precum și
amenajate în orașele Baraolt. 
Secuiesc, întorsura Buzăului 
vasna, iar cele de schi, la Balvanvos. 
In comunele Bixăd, Bățanii Mari. 
Reci, Zăbada, Brețcu și Ilieni, au 
fost de asemenea amenajate patinoare 
naturale, asociațiile sportive fiind 
sprijinite efectiv de consiliile popu
lare și de organizațiile de partid.

Ion GAVRILESCU

fac pre- 
a marii 
patinaj 

naturale 
pe cele 

Tg. 
și Co-

ZIAR AU CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA -Șl SPORT

ANUL XXX — Nr. 7664

MÎINE ISTANBUL

FOTBAL

HOTWII DE PARTID
„Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, 

organizațiile de stat și obștești cu atribuții in domeniu^sp 
ganiza complexul polisportiv, denumit

, împreună cu 
sportului, vor or- 

,'.SPORT Șl SĂNĂTATE"...

(din Hotârîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973, cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și 
sportului).

Complexul polisportiv

INTiLNESTE PE FENERBAHCE
J

0 Ninge in orașul de
programat pentru astăzi, a

ISTANBUL, 25 (prin telefon de 
ia trimisul nostru). — Pînă a vă 
relata citeva lucruri despre pri
mul meci pe care lotul reprezenta
tiv de fotbal al României îl va sus
ține aici, l.a Istanbul, mai întîi 
citeva cuvinte despre o surpriză. 
Iama aceasta, care ne face atîtea 
feste acasă, ne oferă și aici situa
ții neașteptate. Cind transmit a- 
ceste rînduri, la Istanbul ninge cu 
fulgi mari Și deși, așa că n-a tre
buit mult timp ca orașul să fie 
acoperit cu un strat gros de ză
padă. Circulația nu mai e atît de 
„vijelioasă", căci pe parbrizurile 
mașinilor se așază mereu zăpada. 
Aceasta n-ar fi nimic, dar pe noi 
— mai ales pe antrenori și jucă
tori — ne interesează starea tere
nului. Joi, la antrenamentul de pe 
stadionul Galatasaray, timpul de 
joc era desfundat, ca și un alt te
ren; alăturat, pe care tricolorii s-au 
antrenat vineri după-amiază timp 
de o oră. Așteptind să vedem ce 
ne ma: oferă vremea atît de schim
bătoare, sperăm, totuși, ca pe sta
dionul Mithat Pașa, unde va avea 
loc — cu începere de la ora 14,30 — 
meciul de duminică, programat ini
țial pentru sîmbătă, dar aminat la 
sugestia gazdelor, terenul să se pre
zinte în condiții satisfăcătoare.

Jucătorii noștri și-au continuat 
pregătirile conform programului 
stabilit inițial la plecarea de acasă. 
Toți sînt apți de joc, cu excepția 
lui FI. Marin, cai'e a suferit o 
ușoară intoxicație (probabil are o 
sensibilitate la vreun aliment). In
tervenția dr. Dumitru Tomescu a 
fost promptă. Tratamentul aplicat 
ș'i regimul alimentar prescris i-au 
îmbunătățit starea, dar folosirea lui 
este incertă la acest meci, pentru 
că are nevoie de un repaus de 
citeva zile. După cum transmiteam 
în corespondența precedentă, me
ciul e așteptat cu interes. Fosta ad
versară a lui F. C. Argeș în „Cupa

U.E.F.A.", care a lăsat o bună im
presie la Pitești, a avut un sezon 
bun în toamnă. Este pe primul loc 
la sfirșitul turului. Din 15 jocuri a 
cîștigat 6, 8 le-a terminat la ega
litate și a pierdut doar o dată, cu 
0—1, la Samsun. Interesant este că 
Fenerbahce a terminat la egalitate 
(0—0) și cu Beșiktaș, și cu Galata- 
saray, echipe clasate pe locurile 
2—3, toate cu 20 de puncte. în 
Turcia, returul va începe 
bruarie. Deci pregătirile 
nerbahce sînt
Ne-am dat seama și la 
mentul la care am asistat, 
după o încălzire de circa 20 de mi
nute, Dldi, aflat în teren, a insistat 
mai mult pe aspecte de tactică în 
meciul-școală cu echipa de tineret, 
în atac ne-a impresionat din nou 
excelentul Cemil. Fenerbahce va a- 
lihia probabil următoarea echipă : 
Datcu — Timucin, Niyazi, Yihnaz, 
ALPASCAN — Ersoy, ZIYA. MUS
TAFA — CEMIL, Osman, ENDER. 
Jucătorii sublimați sînt internațio
nali A.

Tricolorii vor începe partida cu 
,,ll“-le pe care l-au aliniat în pri
ma repriză a jocului de la Snagov 
cu Metalul Mija. Așadar, pentru 
jocul de mîine se preconizează ur
mătoarea formulă de echipă : RÂ- 
DUCANU ANGHELINI, DINU,

în fază

la 9 fe- 
lui Fe- 

avansată. 
antrena- 

cînd, ANGHELINI
văzut de Al. CLENCIU

SAMEȘ, NISTOR — DUMITRU, 
DOBRIN (Dudu Georgescu). BĂ
LĂCI (Broșovschi) — TROI (M. 
Sandu), KUN. MARCU. La solici
tarea lui Valentin Stănescu am tre
cut între paranteze cele trei nume, 
pentru că sînt posibile, pe parcursul 
întîlnirii, schimbările respective. 
Ceilalți trei componenți ai lotului 
sînt portarul Jivan și fundașii Ni
cu! eseu și FI. Marin.

La antrenamentele de pînă acum, 
ca și la Snagov, o bună dispoziție 
de joc au manifestat Răducanu, 
Dinu, Anghelini și Kun.

„SPORT și
In ședința Biroului Executiv al 

C.N.E.F.S. din 19 ianuarie a fost 
aprobat regulamentul complexului 
polisportiv „SPORT Șl SĂNĂTATE , 
care cuprinde un ansamblu de 
exerciții fizice, sporturi individuale.

în pagina a l!-a : Regulamentul 
tiv „SPORT Șl SĂNĂTATE”.

SANATATE“
jocuri sportive și activități turisti
ce, constituind un important mij
loc de apreciere a gradului de 
pregătire fizică a populației șl de 
cuprindere a maselor în practica
rea organizată a exercițiului fizic 
și sportului.

(text prescurtat) complexului polispor-

in vederea meciurilor cu Hispano Frances

din cadrul C. C. E

VOLEIBALIȘTII BINAMOVIȘTI
PLEACĂ AZI LA BARCELONA

în vederea meciurilor pe care 
urmează să le susțină marți ȘÎ 
miercuri, la Barcelona, în compa
nia formației locale Hispano Fran
ces, în cadrul „Cupei campionilor 
europeni" echipa Dinamo Bucu
rești pleacă în cursul zilei de, azi 
în Spania. Din lotul dinamovist 
nu va lipsi decît trăgătorul princi-

s-a 
cu 
e-

pal Laurențiu Dumănoiu, care 
accidentat de curînd. Partidele 
Hispano Frances vor desemna 
chipa care se va califica în turne
ul semifinal al competiției conti
nentale, turneu programat în 
Olanda. Lotul dinamovist este în
soțit de antrenorul George Ere- 
mia.

PLENARA COMITETULUI F. R. TIR
Una dintre cele mai vechi disci

pline sportive din țara noastră, ti
rul își lărgește necontenit aria de 
cuprindere a unui număi' cît mai 
mare de practicant! (de toate vîrstele) 
din patria noastră, atît în ceea ce 
privește latura lui aplicativă cît și 
ca sport de performanță (sînt bine
cunoscute succesele obținute de țin- 
tașii români în ultimii 20 de ani 
pe plan internațional). Iar pentru 
ca această, ramură sportivă fru
moasă și folositoare să facă pași 
înainte și mai hotăriți este necesar 
ca cei angrenați nemijlocit în a- 
ceastă activitate să depună o muncă 
susținută în cadrul secțiilor, clu
burilor, asociațiilor și federației de 
specialitate. Despre toate aceste pro
bleme importante, legate de pre
zentul și viitorul tirului românesc 
s-a discutat în amănunt cu prile
jul Plenarei Comitetului federației 
noastre de resort ținută zilele tre
cute.

în acest context s-a analizat cu 
spirit de răspundere modul cum 
s-a desfășurat activitatea la tir în 
ultimele 12 luni, la nivelul sportului 
de masă și, în special, în dome
niul . tirului de performanță — cu 
precădere pregătirile care se efec
tuează cu sportivii vizați să re
prezinte România la J.O. din 1976 
și 1980, ca și măsurile ce se impun 
pentru ca instruirea din J974 și 
anii următori să cunoască indici

SANDA FROM Șl VASILE COROȘ
CAMPIONI ABSOLUȚI LA PATINAJ VITEZĂ

MIERCUREA CIUC, 25 (prin te
lefon). Și în cea de a doua reu
niune a campionatelor de patinaj

SANDA FRUM

viteză, rezervate seniorilor și juni
orilor mari, o serie de concurenți, 
au avut din nou o frumoasă evo
luție, fiind marcațl cu rezultate 
superioare celor din concursurile 
anterioare. Sibianca Sanda Frum 
(antrenor prof. Petre Tivadaru) a 
cîștlgat „duelul” cu mureșanca Li
ana Cardaș, devenind campioană 
absolută a țării la senioare, deși 
ea se afl» încă la vîrsta de junio
rat. Singura satisfacție a Lianei 
Cardaș, care din cauza unei gripe 
nu a evoluat în plenitudinea for- 
țaior, a fost cucerirea tricoului de 
campioană la 3 000 m.

Mal echilibrate șl cu mal mulțl 
favorițl, confruntările seniorilor ți 
juniorilor au fost dominate de că
tre dlnamoviștll brașoveni. In 
mod neașteptat, dar pe deplin me
ritat, Vasile Coroș a cîștlgat proba 
de 1 500 m consolldîndu-șl astfel 
poziția de lider în clasamentul po- 
liatlonulul. De asemenea, un alt 
elev al antrenorului brașovean Er
nest Elrich, juniorul Ladislau 
Focht a mai făcut un pas înainte, 
prin victoria obținută la 1500 m, 
spre titlul de campion absolut.

Se cuvine să evidențiem și alți 
patinatori, cum sînt Gh. Pop (în 
revenire de formă), D. Lăzărescu,

V. Sotirescu, A. Erdelyi (revelația 
concursului juniorilor), L. Lazăr și 
Gabriela Kelemen, care au urcat și 
el pe podiumul premiaților.

REZULTATE TEHNICE: juni
oare — 1500 m: 1. Lidia Vaszi 
(S.C. M. Ciuc) 2:50,4 — campioană 
republicană, 2. Eva Szlgetl (Șc. »p 
M Ciuc) 2:53,5, 3. Gabriela Kele
men (C. S. M. Ciuc) 2:55,7 ; 1000 m
1. Eva Szlgetl 1:45,5 — campioană 
republicană, 2. Lidia Vaszi 1:46,1, 3. 
Gabriela Kelemen 1:51,3; juniori
— S 000 m : 1. A. Erdelyi (C. S. 
M, Cluj) 5:12,9 — campion repu
blican, 2. L. Focht (Dlnamo Brașov) 
5:18,3, 3. L. Lazar (S.C. M. Ciuc) 
5:21,1; 1500 m: 1. L. Focht 2:28,0
— campion republican, 2. L. Lazar 
2:28,8, 3. A. Erdelyi 2:29,8. Senioa
re — 1 000 m : 1. Sanda Frum (Șc. 
sp. Sibiu) 1:45,1 — campioană re
publicană, 2. Liana Cardaș (Mure
șul Tg. Mureș) 1:48,0, 3. Emeșe 
Bogdan (Șc. sp. M. Ciuc) 1:50,8; 
3 000 m ; 1. Liana Cardaș 6:02,0 — 
campioană republicană, 2. Emeșe 
Bogdan 6:05,4, 3. Eva Focht (Mu
reșul Tg. Mureș) 6:07,4 ; seniori — 
1 500 m : 1. V- Coroș (Dinamo Bra
șov). 2:20,2 — campion republican,
2. V. Sotirescu (Dinamo București) 
2:22,2, 3. D. Lăzărescu (S.C. M.

Constantin ĂLEXE

Foto : S. BACKSYConstantin Popovici (Steaua)

După concursul internațional de 
schi alpin, de săptămîna trecută, a 
venit rîndul fondiștiior de a-și mă
sura forțele într-o întrecere de an
vergură. La Bușteni, se va desfă
șura. sîmbătă și duminică, „Cupa 
Caraiman" pentru fondiștii juniori. 
InițiaT la această competiție și-au 
anunțat participarea , speranțele fon
dului din Bulgaria, 
slovacia, Iugoslavia 
România. Dar, îfi 
schiori fondiști din 
lalți sportivi și-au 
ciparea, astfel că sîmbătă și dumi
nică, la Bușteni, vom asista la o 
confruntare bilaterală între cei mai 
buni schiori juniori din Bulgaria 
și România.

Organizatorii, comisia județeană 
de schi Prahova și asociația spor
tivă Caraimanul din Bușteni, au 
luat toate măsurile ca întrecerile 
să se desfășoare în. cele mai bune 
condiții. S-a stabilit ca traseul pro
belor să corespundă din toate punc
tele de vedere, astfel că plecarea 
și sosirea concurenților. va avea 
loc in pitoreasca Vale, a Cerbului 
(drumul spre cabana Gura Dihăm) 
din poiana Vîlcelul Gîlmei.

Sîmbătă se vor disputa cursele 
individuale de 5 km pentru fete și 
10 km pentru băieți. Duminică șta
fetele de 3x5 km fete și 3 X10 
km băieți.

România va prezenta pe cei mai 
valoroși fondiști juniori, din rîndul 
cărora se remarcă Feren Foriko, 
Covnel Mandruș, Ion Pelin, Moise 
Gîrbacea și Ion Moise la băieți, 
Iuiiana Pața, Cornelia Mititelu și 
Vilnia Tudor la fete.

*

Alpinii Dan Cristea și Marian 
Burchi participă în aceste. zile la 
ultimul concurs de verificate, îna
intea Campionatelor mondiale de 
la St. Moritz (2—10 februarie), la 
Alpes Voudoisses (Elveția).

★

Concursul național a.l copiilor 
(probe alpine), programat la 16—17 
februarie, a fost devansat cu o 
săptămină, adică pentru zilele de 
9 și 10 februarie, la Semenic.

de la cate- 
încheiat cu 
FI. Niță — 
7—6, 6—4 ; 
(Cutezătorii)

cerințelor pesuperiori, conform 
tărîm internațional. în acest sens 
au luat cuvîntul 
ducători de cluburi, reprezentanți 
ai unor organizații cu atribuții în 
domeniul sportului, președinți de 
secții, antrenori, sportivi și' mem
bri ai Comitetului federal, din Ca
pitală ca și din diferite centre din 
țară. S-a vorbit și despre succe
sele înregistrate în 1973, însă cei 
care au purtat discuțiile au avut 
și multe accente critice față de o 
serie de carențe care se mai fac 
simțite în tirul românesc, insistîn- 
du-se pentru aplicarea strictă a sar
cinilor reieșite din Hatărîrea Plena
rei C.C. ai P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie 1973. document de 
importanță primordială pentru în
treaga mișcare sportivă din Româ
nia Socialistă.

Luînd cuvîntul în încheierea lu
crărilor, general It. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
după ce a felicitat pe sportivi, an
trenori și pe activiștii voluntari ai 
Comitetului federal, pentru tot ceea 
ce s-a făcut bun, pentru realizările, 
obținute, a spus în continuare :

„Cele două medalii, de argint — 
prin Dan Iuga și de bronz — prin 
Nicolae Rotam, ca și cele nouă

numeroși con-

(Continuare în pag. a 3-a)

VASILE COROȘ

Ciuc) 2:25,5 ; 10 000 m ; 1. Gh. Pop 
(Dinamo Brașov) 19:44,7 — campion 
republican, 2. V. Sotirescu 19:46,7, 
3. V. Coroș 20:11,4

Clasamente generale — SENIOA
RE : 1. Sanda Frum — campioană 
absolută 
Bogdan 225,900 p, 3. 
229,933 p ; SENIORI: 
Coroș — campion absolut 
p, 2. Victor Sotirescu 204,578 p, 3. 
Gheorghe Pop 207,828 p.

217,549 p, 2.
Eva

1.
Emeșe 
Focht 

Vasil e 
204,053

Traian IOANITESCU

L. ȚIȚEI (STEAUA) Șl S. ZANCU (CUTEZĂTORII)

în competiția dotată cu „Cupa 
Steaua11 s-a disputat finala tur
neului băieților ~de la categoria 
17—18 ani. Laurențiu Țiței de la 
clubul Steaua (antrenori C. Chi- 
varu și D. Viziru) l-a întrecut în 
două seturi (6—4, 6—1) pe Sorin 
Orășanu (T.C.B. — antrenori G. 
Bosch și V. Serester), într-o partidă 
în care a avut tot timpul inițiativa.

La categoria 15—16 ani, unul din
tre finaliști, ploieșteanul Florin 
Niță de la Școala sportivă (antre
nor R. Smeureanu) a fost revela
ția acestei întreceri, el reușind să-1 
elimine în semifinală pe favo-

nr. 1 A. Dîrzu. Dar, cu 
competițională mini- 
este al doilea con- 

■ ia parte), Florin Niță 
; să treacă de adver- 
în finala competiției.

ritul 
experiența 
mă (acesta 
curs la care 
nu a reușit 
sarul său, !
Silviu Zancu de la Cutezătorii (an
trenori T. Bădin și E. Modiano) l-a 
întrecut cu 6—3, 6—3 pe ploieș
tean.

în ultima semifinală (17—18 ani), 
L. Țiței l-a întrecut cu 6—2, 6—1 
pe C. Ionescu (Dinamo București), 
dar partida a fost atractivă, în 
ciuda faptului că învinsul a cîști- 
gat numai trei ghemuri.

Cele două semifinale 
goria 15—16 ani s-au 
următoarele rezultate : 
A. Dîrzu (Progresul) 
S. Zancu — E. Pană 
6—4, 2—6, 6—3.

Rezultate — seniori, turul II: 
D. Nemeș (Steaua) — D. Comă- 
nescu (Petrolistul Cîmpina) 6—0, 
6—0 ; I. Russen (Progresul) — R. 
Bădin (Dinamo) 2—6, 6—3, 6—4 ; 
M. Russu (C.S.U. Constr.) — D.

Mirza (Progresul) 
6—2. 7—5 ; Gh. 
Boaghe (C.S.U. 
Constr.) — A. Vi
ziru (Progresul) 
6—2, 6—3; P. Al
măjan (Dinamo) 
— L. Virgolici 
(Progresul) 7—5, 
6—1, Z. Memețh 

R. Popescu (C.S.U. 
6—2. Senioare, tu- 

Adriana Caraiosifoglu 
Elena Popescu (Dina- 
6—2 ; Florica Butoi

Simona Nun- 
6—1, 6—0;

(Progresul) — 
Constr.) 6—1, 
ml II :
(Steaua) — 
mo) 6—2, 6—2
(C.S.U. Constr.) 
weiller (T.C.B.) 4—6,
Mariana Nunweiller (Dinamo) — E- 
lena Cotuna (C.S.U. Constr.) 7—5, 
7—6.

Astăzi, între orele 9—12,30 se vor 
disputa semifinalele la fete (se
nioare), iar de la orele 14 vor avea 
loc semifinalele de seniori: Popovici 
— Nemeth și Almăjan — Russu.

CAMPIOANA DE HOCHEI SE DECIDE ASTĂZI

STEAUA ȘI DINAMO
ÎN FATA CONFRUNTĂRII DECISIVE

STEAUA și DINAMO se întîl- 
nesc astăzi pentru a șasea oară în 
Divizia națională 
fiind decisiv în 
campioane a țării.

Actuala ediție 
desfășurată după

de hochei, jocul 
desemnarea noii

întrecerii — 
formulă nouă, 
adaptată dez-

a 
o 

calitativ superioară, 
voltării bazei materiale a acestui 
sport 
mare măsură) să stabilească 
numai o 
valorilor, 
echipelor 
tiție, iar 
pregătire

Steaua abordează întîlnirea hotă- 
rttoare cu un avans de două punc
te în clasament ți eu un golaveraj 
superior în meciurile directe eu 
Dinamo (18—12), Pentru a-ți păs
tra titlul, hochelțtil clubului din 
Ștefan cel Mare trebuie «ă învin
gă la o diferență de 4 puncte, 
ceea ce este foarte greu. Dar, cu- 
nosdndu-le ambiția, el vor încer
ce, de

a urmărit (și a reușit, în 
~ nu 

ierarhie cît mai exactă a 
dar să și asigure tuturor 
condiții egale în compe- 
Jucătorilor un sezon de 
ți de activitate continuă.

fără îndoială, acest mare tur 
forță. Partida se anunță, așa-

PROGRAMUL DE ASTĂZI
ORA 16: Dunărea — Sport Club
ORA 18.30: Steaua — Dinamo

dar, deosebit de interesantă, pal
pitantă chiar, avînd o foarte ma
re încărcătură emoțională.

Exprimîndu-ne convingerea că 
povara grea a mizei nu va apă
sa asupra comportării jucătorilor, 
că eroii întîlnirii de astărscară vor 
găsi tăria bărbătească de a M 
stăpîni ți de * uza, în marea lor 
încleștare, doar de armele corecte 
ale întrecerii sportive, am dori «A 
adresăm un apel spectatorilor, 
cut așa, de la inimă la ‘ ’
între niște oameni care 
mod aincer hocheiul, îi 
nele și prosperitatea.

Sportul nu poate fi cunceput 
ră spectatori, dar atitudinea omu-

inlmă, 
iubesc 

doresc

fft- 
c* 
în

bi-

ti-

la

REZULTATELE DE ASEARA
în reuniunea de aseară, favoritele au obținut din nou victorii 

scoruri categorice :
DINAMO — DUNAREA GALAȚI 13—1 (3—0, 3—1, 7—0). Au 

marcat: Tureanu 3, Gh. Huțanu 2, Axinte 2, Pană, Bandas, Moiș, Tone,
Vișan, Malîhin, respectiv Olenici. Au arbitrat FI. Gubernu și A. Balint. 

STEAUA — S.C. M. Ciuc 9—0 (5—0,1—0,3—0). Au marcat: M. Vlad 
(3), Mircioiu (2), Kemenessy (2), Mikloș și Jușțjnian, Au arbitrat G. Taș- 
nadi și C. Ștefănescu,

lui din tribună este, în cea mai 
mare măsură, hotărîtoare pentru 
succesul sau eșecul confruntării 
din arenă.

în palatul de gheață bucureș- 
tean, la întilnirile anterioare din
tre Steaua și Dinamo, am asistat 
— din păcate — la scene ți ma
nifestări care n-au putut decît 
să-i mîhneaac» pe adevărațll iubi
tori ai sportului,

Fie ce de această dată, toate pa
timile să rămînă dincolo de pere
ții de sticli ai patinoarului. Jucă
torii să nu mal fie ofensați sau 
Incitați de cei care îi urmăresc, ci 
încurajați pentru o evoluție eît 
mai bună. Indiferent cine va în
vinge, Steaua sau Dinamo alcătu
iesc — de fapt — împreună echi
pa noastră națională, chemată să 
apere onoarea hocheiului româ
nesc în grupa B a campionatului 
mondial. în martie, la Ljubljana, 
mulți dintre adversarii de astăzi 
vor fi tovarăși de echipă sub ace
lași ecuson tricolor. Mai este, oare, 
nevoie să reamintim aceasta ?

Valeriu CHIOSS j.



Pag. a 2-a portul Nr. 7664

REGULAMENTUL A. Cerințe pentru elevi

Rrabqiq complexului

complexului
„SPORT Șl

polisportiv
SĂNĂTATE"

Printre cele mai importante prevederi ale 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973, în ansamblul 

măsurilor stabilite pentru îmbunătățirea activi
tății în domeniul educației fizice și sportului de 
masă, este înscrisă și organizarea de către Con
siliul Național pentru Educație Fizică și Sport, 
împreună cu organizațiile de stat și obștești cu 
atribuții, a complexului polisportiv denumit 
„SPORT ȘI SĂNĂTATE".

Pentru înfăptuirea în cît mai bune condiții a 
acestei indicații de partid — ca și a tuturor ce
lorlalte prevederi ale Hotărîrii — a fost elabo
rat, după cum se știe, un proiect, pe baza con
sultării unui mare număr de specialiști, care a 
fost apoi supus discuției publice și experimentat 
în unitățile sportive din mai multe județe. Aceste 
măsuri salutare, menite să asigure complexului 
tin conținut corespunzător, au înlesnit exprima
rea unor prețioase observații și propuneri, atent 
studiate și folosite cu grijă în definitivarea re
gulamentului. S-a realizat astfel o mai bună 
asigurare a cerințelor de cuprindere sistematică 
— și de apreciere a gradului de pregătire fizică — 
a populației într-o activitate sportivă organizată,

care să răspundă specificului fiecărei categorii 
de cetățeni în parte.

Este, desigur, remarcabil faptul că probele și 
normele concepute au un grad larg de accesibi
litate, dîndu-se prioritate acelora care favorizea
ză nemijlocit, cît mai eficient, dezvoltarea deprin
derilor motrice de bază, a vitezei, forței, rezis
tenței și îndemînării. Se realizează, totodată, c 
îmbinare armonioasă a cerințelor programelor 
școlare și cele privind normele șl probele de 
pregătire fizică a elevilor și studenților cu cele 
ale complexului polisportiv „SPORT ȘI SAnA- 
TATE".

Regulamentul complexului polisportiv „SPORI 
ȘI SAnAtATE", lncluzînd îmbunănățirile amin
tite și altele, a fost aprobat în ședința din 19 
ianuarie 1974 a Biroului Executiv al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport și astfel 
organizarea întrecerilor în cît mai bune condiții 
devine unul din principalele obiective ale între
gului activ al mișcării sportive, ale Consiliului 
pentru Educație Fizică șl Sport și ale factorilor 
cu atribuții în acest domeniu — UGSR, UTC, 
CNOP, MEI, MAN, MI, UCECOM, UNCAP și Mi
nisterul Sănătății,

I OBUSATOm
1. Compl.x timnanlei
2. Alterare de vittzâ-

— p* 25 m
— po 50 m

I. Sirtaro n lungim»:
— firi elen
— cu elen

4, Aruncarea mingii ct etaft
5, Aruncarea greuWf: •

— de 5 kg
— de 3 kg

6, Alergare de rezisrenfd
— 600 m plat
— 800 m plat
— 1000m plat

7, Orientare turisticei
8, loc soortiv

C a t e g o r i Jq vtritl: _____

Anexa 1

6-7 ani 7-8 am 8—9 ani 9- 10 ani 10-11 ani 11-12 ani 12-'13 ani 13—14 am 14-15 ani 15-16 am 16-17 ani 1 7-■18(19)
b b ♦ b f b b b b b b b b b

dq <te da da da da da da da da * da da da dl da da da da da da dl da da

5.5 M JJ8 5J U J.2 M W M ».1
— — • - • — - — - •* - - tx 8.» 74 M 74 8l7 74 74 8.5 7.1 84

1J1 141 144 1.«! 144 1,56 1,44 144 144 14» 1.8* 1.44 2.0C 1.44 •a.
4,08 440 3,50. 4,00 3,80 4.80 3.80

83 • 17 ■» 21 1» 24 V 10 18 94 81 V 21 41 24

— — — — - MBr — * «8» •a» 8 140 » «» 8
•• — — — — ~ — — - — — - — * * - < 6,50 — 1 *• 7

f. timp f. timp f. timp f. timp 2:34 3:12 2:31 3:02
— - - - - - - - - ... — 4:06 - 4:04 - 3:58 — 3:M * 3:54 - 3:3

* - 4:20 - 4:04 - 3:49 3:45 - 3:43 - 3:40 -
— - - — — - - - da da da d« da da da da da da da da da da da da
— - — — - - da da da da da da da da da d» da da da da da da da

4. Gimnastică acrobatică (băieți) (4 concursuri pe an
5. înot (4 concursuri pe an)
6. Patinaj (4 concursuri pe an)

7. Schi (alpine-fond) (4 concursuri pe an)
8. Tir (4 concursuri pe an)
9. Alte ramuri de sport

il.LA ALEGERE
1. Cic ism.ciclotL'rism (4 concursur sau acțiuni pe ani
2. Drumeție-excursie (4 acțiuni pe an)
3. Gimnastică modernă (fete) (4 concursuri pe an)

I. Scop
Complexul polisportiv „Sport și 

sănătate" constituie un important 
mijloc de apreciere a gradului de 
pregătire fizică a populației și de 
cuprindere a maselor în practicarea 
organizată a exercițiilor fizice șl 
sportului în vederea dezvoltării fi

ll. Conținutul și structura
Complexul polisportiv „Sport și 

sănătate" cuprinde un ansamblu de 
exerciții fizice, sporturi individuale, 
jocuri sportive și activități turistice.

Probele și normele complexului 
sînt stabilite diferențiat în raport 
cu virata, sexul și locul de mun
că al cetățenilor (elevi, studenți, 
militari, salariați din întreprinderi, 
instituții, din cooperația meșteșugă
rească și din mediul sătesc), con
form anexelor 1, 2 și 3.

Pentru militari, probele șl nor
mele complexului sînt cele stabilite 
de C.N.E.F.S. împreună cu M.A.N. 
și M.I„ în raport cu cerințele și 
specificul militar.

Unele probe au caracter obliga
toriu, fiind prevăzute mai ales pen
tru dezvoltarea calităților motrice

III. Condiții de participare
Complexul polisportiv „Sport și 

sănătate" se adresează cetățenilor 
din patria noastră, începînd cu 
virata de 6 ani. Participanții care 
doresc să treacă normele și pro
bele complexului, sînt obligați să 
efectueze vizita medicală înaintea

IV. Conducerea, organizarea
Complexul polisportiv „Sport și 

Sănătate" este organizat de C.N.E.F.S. 
împreună cu U.G.S.R., U.T.C.,
C.N.O P„ M.E.I., M.A.N., M.I.,
UCECOM, UNCAP și Ministerul 
Sănătății.

Răspunderea organizării trecerii 
probelor revine după cum urmea
ză :

a) PENTRU ELEVII din școlile 
de cultură generală, licee, școli pro
fesionale și licee de specialitate :

— organizațiilor de pionieri ;
■— U.T.C. — prin asociațiile spor

tive școlare;
— direcțiunii școlii;
— profesorilor de educație fizică.

zice armonioase, a menținerii sănă
tății, a creșterii capacității de mun
că și a petrecerii în mod util și 
plăcut a timpului liber, potrivit cu 
vîrstă, particularitățile de sex, 
posibilitățile fizice și dorințele par- 
ticipanților.

Complexului
de bază. Există și probe la alegere 
care sînt stabilite în raport cu ne
cesitățile sporirii gradului de pre
gătire fizică și sportivă a cetățeni
lor.

Ca structură complexul este di
ferențiat pe următoarele categorii 
de vîrstă și ocupații :

— 6—18 (19) ani pentru elevi ;
— de la 19 ani pentru studenți ;
— 15—16 ; 17—19 ; 20—25; 26—30; 

31—40 și peste 40 ani pentru sala- 
riații din întreprinderi, instituții, 
cooperația meșteșugărească și me
diul rural, separat pentru bărbați 
șl femei ;

— pentru militari, conform struc
turii stabilite de M.A.N, și M.I.

trecerii primei probe a categoriei 
de vîrstă în care se încadrează și 
apoi să repete acest control la fie
care început de an, pe toată pe
rioada cît participă la trecerea pro
belor complexului.

și trecerea probelor
b) PENTRU STUDENȚI :
— asociațiilor studenților comu

niști ;
— conducerilor instituțiilor deîn- 

vățămînt superior ;
— catedrelor de educație fizică ;
— cluburilor și asociațiilor spor

tive universitare.

c) PENTRU CETĂȚENII din în
treprinderi, instituții, cooperația 
meșteșugărească și din mediul ru
ral :

— asociațiilor și cluburilor spor
tive ;

— comitetelor sindicatelor și de 
U.T.C. ;

— conducerilor administrative ale 
unităților respective.

d) PENTRU MILITARI :

— cadrelor desemnate de M.A.N. 
și M.I.

Privind trecerea probelor se fac 
următoarele precizări :

— la elevi și studenți, în afara 
probelor obligatorii, participanții 
trebuie să treacă în plus încă 3 
probe la alegere. Aceste norme ca 
și jocul sportiv din grupa probelor 
obligatorii, vor trebui repetate de 
cîte 4 ori pe an fiecare pentru a fi 
considerate ca trecute.

— Ia salariați! din întreprinderi, 
instituții, cooperația meșteșugăreas
că și din mediul rural, probele vor 
fi trecute ț>e categorii de vîrstă 
după cum urmează : categoriile 
15—16 ani ; 17—19 ani ; 20—25 ani 
și 26—30 ani — 4 probe din grupa 
I și 2 din grupa II-a la alegere ; 
categoria 31—40 ani — 3 probe din 
grupa I și 2 probe din grupa II-a 
la alegere; categoria peste 40 ani

V. Obținerea insignelor șî
Pentru toate categoriile de par

ticipant!, trecerea probelor va fi 
eșalonată pe cicluri de cîte 3 ani 
ținîndu-se evidența lor -în documen
tul unic de evidență brevetul de 
participant. Pentru militarii în ter
men, se va organiza trecerea pro
belor și se va acorda distincția 
complexului polisportiv „Sport și 
sănătate", în concordanță cu durata 
stagiului militar. Acest document 
cuprinde rubrici pentru înscrierea 
normelor date și obținute, pentru 
confirmarea trecerii acestora pe 
fiecare an în parte și a controale
lor medicale efectuate.

Brevetele de participanți conțin 
file de culori diferite : pentru pri
mul an de participare culoare albă, 
pentru al doilea an — culoarea 
galbenă și pentru ultimul an — cu
loarea bleu. Normele și haremurile 
fiecărei culori trebuie trecute și 
obținute în cursul unui an calen
daristic. Trecerea normelor și ha
remurilor altei culori nu se poate 
face decît după obținerea și confir
marea tuturor haremurilor culorii 
anterioare. La sfîrșitul ciclului de 
3 ani după confirmarea obținerii 
normelor din ultimul an al ciclu
lui, se vor acorda distincții. De 
menționat că probele și normele

— 4 probe la alegere dintr-o grupă 
sau din ambele grupe. Alergarea de 
rezistență se trece obligatoriu.

— pentru toate categoriile de o- 
cupații — sportivi legitimați — care 
participă la alte ramuri decît cele 
prevăzute în anexele 1—2—3 în 
grupele la alegere, li se consideră 
o normă trecută.

— pentru studenți și salariații 
din întreprinderi, instituții, coope
rația meșteșugărească și din mediul 
rural, exercițiul de rezistență spe
cific se execută în 20” de atîtea ori 
cît se impune în anexele 2 și 3. 
Exercițiul se execută astfel : stînd, 
sprijin ghemuit; aruncarea picioa
relor înapoi ; revenire în sprijin 
ghemuit ; ridicare în stînd.

Probele complexului pot fi trecu
te în concursuri special organizate, 
cu ocazia participării la acțiunile 
prevăzute în calendarul sportiv al 
unității respective (campionatul in
tern, etape de masă ale unor compe
tiții centrale, județene sau locale, 
diferite concursuri dotate cu cupe 
etc.), în cadrul orelor de educație 
fizică sau de activități sportive din 
școli și facultăți, în tabere, canto
namente etc.

în concursurile și competițiile 
sportive oficiale care cuprind și 
unele probe ale complexului, trece
rea lor este confirmată de arbitri 
oficiali ai competițiilor respective.

Pentru trecerea și evidența pro
belor complexului se vor folosi 
toate cadrele salariate și obștești 
ale asociațiiolr și cluburilor spor
tive, foști sportivi fruntași sau 
militari care și-au încheiat stagiul 
militar, instructori sportivi și alții, 
din grupele și cercurile sportive 
precum și cadrele desemnate de fe
derații, consiliile locale pentru edu
cație fizică și sport, inspectoratele 
școlare, organizațiile sindicale, U.T.C. 
și de pionieri.

pective conform viratei sale, pentru 
ultimul an al ciclului. Aceste pro
be și norme vor fi înregistrate pe 
un nou brevet (al ocupației respec
tive) avînd ca justificare vechiul 
brevet, cu normele trecute și con
firmate pentru perioada anterioară.

Evidența numărului de partici
panți care și-au trecut anual nor
mele, va fi organizată și ținută de 
consiliile locale pentru educație 
fizică și sport, conform rubricilor 
din raportul statistic anual. Pentru 
colectarea datelor necesare infor
mării de jos în sus, s-au introdus 
în caietul de evidență al asociației 
sportive rubricile legate de trece
rea probelor și normelor complexu
lui polisportiv „Sport și sănătate".

B. Cerințe pentru studenți; Anexa 2
Nr. 
crt. Probele complexului Bâietl Fete

1. OSLIGATOKII
i. Exercițiul de rezistent - specifică fnr. execuții) 10 tn 20" 6 în 20*
2. Alergare de viteză — 100 m plat 13"4 17"2
3. Săritura în ungime cu elan 4,70 m 3,26 m
4. Aruncarea greutății — 7,257 kg 7,20-4 kg 5,75 m
5. Alergare de rezistență - 1.00C m 3'30"—500 m 2'02"
6. loc sportiv 4 jocuri pe an 4 jocuri pe an

i. LA ALEGERE
1. Ciclism-cicloturism (4 acțiuni pe an) 6. Patinaj (4 concursuri pe an)
2. Drumeție excursie (4 acțiuni pe an) 7. Schi (alpine — fond) (4 concursuri pe an
3. Gimnastică modernă (fete) (4 concursuri pe an) 8. Tir (4 concursuri pe an)
4, Gimnastică acrobatică (băieți) (4 concursuri pe ăn. 9. Alte ramuri de sport
5. înot — b: 100 m 2';f:100 m ¥ (4 concursuri pe an) —

Anexa 3
C. Cerințe pentru salariații din întreprinderi, instituții, cooperația meșteșugărească și din mediul rural:

C a t q g orii de v trstl:
Nr.crt> Probele complexului 15 - 16 17 - W 20 - 25 26 - 30 34 - 40 peste 40

b f b i b t b f b f f

GRUPA - OBL/GAÎOR//
alergare de viteză 100 m plat 13"6 - 13"5 ir - - r - - -
alergare de viteză 80 m plat 13**2 — 13"1 - 13"8 — - - - - -

1. alergare de viteză 50 m plat - - - i — - f.timp - f.timp - f.timp
alergare de viteză 40 m plat - - - — — - f.timp — f.timp f.timp

alergare de rezistență pe 1500 m 
plat u timp de închidere la 6' 
alergare de rezistentă pe 800 m

da - - - da - - - - - - -

cu timp de închidere la 4'
1. alergare de rezistentă pe 2.000 m

da *■* da

plat cu timp de închidere la 8' 
alergare de rezistență pe 1000 m

*• dă W8- «M •"■

plat cu timp de închidere la 5' 
alergare de rezistență pe 1000 m

da OM W» . o ** M»

plat cu timp de închidere la 6’ *■ — — - — — da * — . — *
alergare de rezistență pe 600 m •’.I
plat cu timp de închidere la 3* * * * * - •* - de * - - •

3. aruncarea mingii de oină m.: 45 25 48 27 50 28 48 22 45 20 40 18

4. tracțiuni In brațe din atîrnat 4 - 6 - 8 - 8 6 4 -

5. Exercițiul de rezistență specifică 10 
(număr de execuții) în

20'

6
tn
20"

Un sprijinitor al sportului PE PÎRTIILE DIN
SJNGEORGÎU DE MUREȘ...

PRIMARUL
Aflasem de la primul-vicepreședin- 

te ai Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Covasna, pro
fesorul Gabor Fekete, că în cîteva lo
calități rurale ale acestei părți de 
țară au fost amenajate, în 1973, baze 
sportive simple, „dar cu utilitate 
complexă" — cum îi plăcea interlo
cutorului să se exprime. Una dintre 
aceste baze se află — avea să ni se 
spună — în comuna Ilieni.

Reporterul, dornic să capete infor
mații chiar de la sursă, și-a notat 
detaliul, iar Ia prima ocazie a poposit 
la Ilieni. Era o zi geroasă cînd am 
ajuns la primărie și credeam că pri
marul — pe care am fi vrut să-l in
terpelăm — va fi la sediu. Nu l-am 
găsit, ceea ce ne-a făcut să dăm o 
raită prin comună. Firește, primul 
popas l-am făcut la baza sportivă. 
Intr-unui din vestiare erau vreo șase 
tineri, doi dintre ei mecanizatori. Am 
aflat că sînt componenții echipei de 
lupte ă comunei și veniseră pentru 
un antrenament. Unul dintre ei s-a 
oferit să ne fie ghid, și încă un ghid 
priceput, din moment ce știa pe 
dinafară ce dimensiuni are fiecare 
anexă a bazei sportive, cărui scop îi 
este destinată, și așa mai departe. 
Am aflat, astfel, că terenul de fotbal 
â fost amenajat la inițiativa primaru
lui comunei, Moisc Otvoș. El însuși 
fost jucător divizionar, și-a spus că 
nu se cade ca într-o comună mare — 
Cum este cea pe care obștea l-a ales 
«-o gospodărească — să nu existe un 
teren. După ce a discutat cu profe
sorii și, prin ei, a asigurat mobiliza
rea elevilor pe șantierul viitoarei a- 
rene de fotbal, primarul a pornit să 
caute materialele necesare îngrădirii. 
Apoi „șantierul" a fost declarat des
chis. Primarul putea fi văzut deseori 
muncind cot Ia cot cu tinerii și nu 
și-a găsit liniștea pînă nu a constatat 
că totul este terminat. în vară, cînd 
s-ă inaugurat terenul, a fost adevă-

DIN ILIENI...
rată sărbătoare. Au avut loc două 
meciuri de fotbal, unul între echipe 
școlare și un altul între o reprezen
tativă a comunei și o echipă din 
Ungari ă.

Toate acestea ni le-a spus „ghidul". 
Apoi, împreună cu el, am văzut vestia
rele încăpătoare, pista de atletism și 
apoi căminul cultural unde se disputau 
întîlniri de tenis de masă, pentru „Cupa 
tineretului". Pe primar l-am găsit a- 
bia tîrziu. Modest, a refuzat să ne 
vorbească despre contribuția sa. la 
amenajarea frumoasei baze sportive 
din Ilieni, dar a ținut să mențione
ze : este o realizare a oamenilor !

I. Gv.

„Cupa tineretului0 — cum era și de> 
așteptat — a trezit, ecou și în rândul 
activiștilor de la sate. La Sîngeorgiul de 
Mureș, o comună aflată în vecinătatea 
municipiului Tg. Mureș, grație preocu
părilor președintelui asociației .sportive, 
A. Kiss, întrecerile de schi' se țin lanț. 
Un deal, cît un... munte. în apropierea 
comunei permite organizarea concursu
rilor.

Dar. rolul președintelui âsociâțlei este 
deosebit de complex. In preocuparea lui, 
pe Ungă mobilizarea concurenților, in
tră șl supravegherea antrenamentelor. 
Kiss este și profesor de educație fizică.

în ultima duminică s-a înregistrat la 
Sîngeorgiul de Mureș un adevărat racord 
de participare. Cîteva sute de copii, lo
calnici, dar și din comunele vecine, s-au 
întrecut în etapa de masă a „Cupei ti
neretului". Profesorul Kiss a fost și ar
bitru și împărțitor de materiale șl echi
pament și cîte și mai cîte, astfel că, la 
sfîrșitul competiției, felicitările primite 
din partea reprezentantului C.J.E.F.S., 
le merita cu prisosință.

SECRETUL UNOR SUCCESE...
Activitatea sportivă 

din CORBI — comună 
de munte, de ciobani, 
cunoaște pe zi ce tre
ce o situație tot mai 
înfloritoare, spre sur
prinderea altor comu
ne din județul Argeș, 
ale căror posibilități si 
condiții de dezvoltare 
sînt incomparabil mai 
bune. Secretul fru
moaselor rezultate de 
aici trebuie căutat in 
munca neobosită a har
nicului profesor de e- 
ducație' fizică Gheor- 
ghe Catană, care a 
știut să-și apropie un 
bun colectiv de mun
că, oameni de acțiune,

entuziaști, reușind îm
preună cu aceștia să 
mobilizeze la diferite 
întreceri aproape în
tregul sat. Spre con
vingere, iată bilanțul 
sportiv al comunei 
Corbi, pe anul 1973 : 

Au fost organizate 
șapte excursii cu 459 
participanți, 1.0 drume
ții eu 636 participanți, 
șase ciclocrosuri cu 
65 participanți. In co
mună au funcționat 
două centre de iniție
re in tenis de cîmp. 
Campionatul asociației 
sportive s-a disputat 
la opt discipline ; au 
fost inițiate nouă cro

suri. care au cuprins 
2 065 tineri și tinere. 
Sătenii mai virstnict 
au asistat, în calitate 
de spectatori, la 14 du
minici cultural-spor
tive și la patru ser
bări și demonstrații ale 
unor ansambluri ele 
gimnastică. Pe plan ju
dețean, membrii aso
ciației sportive din 
Corbi au ocupat locul 
I în clasamentul gene
ral al „Cupei satelor 
argeșeni", locul II la 
„Cupa tineretului de la 
sate" — ediția de va
ră etc.

Iile FEȚEANU

sistemul de evidență
sînt aceleași in cadrul ciclului de 
3 ani, pentru fiecare an în parte 
cu excepția elevilor care au nor
me diferite de la an la an.

Studenții 'care-și satisfac stagiul 
militar pot trece probele și norme
le prevăzute pentru militari și pot 
primi distincții în condițiile stabi
lite de M.A.N.

Odată cu intrarea în facultăți, 
studenții se încadrează în cerințele 
categoriei de student.

în cazul cînd un cetățean, odată 
cu introducerea complexului, începe 
ciclul de 3 ani avînd o ocupație și 
pe parcurs trece la alta, se proce
dează astfel : va satisface cerințele 
de probe și norme ale ocupației 
anterioare, trecînd probele și nor
mele respective și apoi după 1 sau 
2 ani, va primi un alt brevet și va 
executa trecerea probelor și norme
lor noii sale ocupații, numai pen
tru perioada de ani cît i-a mai ră
mas pînă la îndeplinirea ciclului 
de 3 ani. Exemplu : un elev începe 
să treacă probele și normele com
plexului din clasa a Xl-a, apoi în 
clasa a XlI-a și deci îndeplinește 
numai doi ani din ciclul de trei. 
Trecînd la ocupația de student, mi
litar, în producție etc. Va trece 
probele și normele ocupației res-

GRUPA II-A LA ALEGERE
1. înot 100 m b + 1 fără timp (4 concursuri pe »n)
2. Schi fond 3 km b ;i 1.5 km f (4 concursuri pe an)
3. Trîntă (4 concursuri pe an)
4. Drumeție —excursie b + f (4 acțiuni pe an)
5. Cicloturism b '+ f (4 acțiuni pe an)
6. Volei b + f (4 jocuri pe an) 

Anual, C.J.E.F.S. vor colecta de la 
unitățile sportive cărora le-a repar
tizat brevetele de participanți la 
complex, datele legate de numărul 
probelor trecute în anul respectiv 
pe culori, pe care le vor centraliza 
și raporta la C.N.E.F.S.

în toate județele se vor constitui 
comisii pentru organizarea activi
tății pe linia complexului polispor
tiv „Sport și sănătate".

Cheltuielile legate de confecțio
narea brevetelor, distincțiilor și cele 
privind popularizarea complexului 
polisportiv „Sport și sănătate" pe 
plan central, vor fi suportate de 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport. Pe plan local, chel
tuielile privind popularizarea și 
organizarea trecerii normelor com
plexului, revin consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport și 
organelor cil atribuții în acest do
meniu, ,-care inițiază trecerea pro
belor penthi Categoriile respective 
de participanți.

NUMAI ELEVII?
Revirimentul care a urmat după apariția Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 

28 februarie — 2 martie 1973 — în activitatea de educație fizică și sport de masă 
cuprinde, desigur, și viața sportivă din mediul rural. în ultimele luni, mai ales, au 
fost inițiate o serie de măsuri pentru extinderea și permanentizarea — pe sate și 
comune — a diferitelor întreceri și concursuri, a unor festivaluri, serbări și duminici 
cultural-sportive. La timpul cuvenit, am consemnat de altfel principalele inițiative pe 
care consiliile locale pentru educație fizică și sport, organizațiile U.T.C.. uniunile 
cooperativelor agricole de producție și consiliile populare le-au întreprins’în vederea 
aplicării în practică a prevederilor Hotărîrii.

Fără îndoială, mai sînt încă multe lucruri de făcut pentru ca rezultatele obțiunte 
să fie pe măsura actualelor cerințe. Nu le vom reaminti pentru că ele se desprind cu 
multă claritate din Hotărîrea de partid, din planul de măsuri ai C.N.E.F.S., ca și din 
cele ale altor factori cu atribuții în acest domeniu. Ne propunem, în schimb, să se
sizării o anume tendință pe care nu o dorim, cîtusi de puțin, generalizată. Este vorba 
despre faptul că ÎN DESTUL DE MULTE SATE ȘI CbMUNE PARTICIPANȚII LA ÎN
TRECERILE SPORTIVE DE MASA SÎNT APROAPE ÎN EXCLUSIVITATE ELEVI. 
Desigur — e foarte bine. Tineretul școlar de la sate trebuie din ce în ce mai mult 
angrenat. în practicarea organizată a exercițiilor fizice și sportului și nu-i nimic rău 
în faptul că el se prezintă în număr mare nu numai la competițiile școlare dar și la 
celelalte manifestări sportive din comune. De ce nu se depun — însă — eforturile 
necesare pentru ca în activitatea de masă să fie cuprinși, deopotrivă, și tinerii mun
citori agricoli ? Credem că din acest punct de vedere, al cuprinderii întregului tineret 
de la sate în practicarea exercițiilor fizice și sportului, se face încă prea puțin, că 
factorii cu atribuții nu acționează eficient, toată lumea fiind — în mod greșit — 
mulțumită că poate raporta organizarea unei competiții și un anumit număr de par- 
ttcipanți. Este greu de crezut că. in timpul lor liber, tinerii muncitori agricoli — și 
nu numai tinerii — nu doresc să participe la acțiunile sportive din comune. Trebuie, 
însă, ca aceste acțiuni — cit mai atractive, larg accesibile, eficiente — să fie intens 
popularizate, factorii de resort desfășurând o susținută muncă de convingere a tine
retului agricol asupra binefacerilor prilejuite de practicarea exercițiilor fizice $i 
sportului.

7. Handbal b + f (4 jocuri pe an)
8. Fotbal b (4 jocuri pe an)
9. Popice : 50 bile plin b și

25 bile plin f (4 jocuri pe an)
10. Tenis de masă b 4- f (4 concursuri pe an)
11. Alte ramuri de sport 

10 6 10 6 8 5 6 4. 5 3
ta ta în ta ta ta ta în ta ta
20* 20" 20* 20" 20* 20* 20* 20* 20* 20*

„AR TREBUI SÂ SE APLICE LEGEA"

„în ziarul Sportul a apărut în anul 1972 un artieol cu titlul „Premise 
ale unei mai eficiente activități a sindicatelor in domeniul educației fizice, 
sportului și turismului" referindu-se la un amplu și important plan de 
măsuri adoptat de Comitetul Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. 
Una din prevederile foarte importante ale acestuia se referă la include
rea, începînd cu anul 1973, în contractele colective, a contribuției financi
are ă întreprinderilor și centralelor economice pentru asigurarea bazei 
materiale necesare activităților sportive a saiariaților, potrivit legilor 
nr. 29/1967 și nr. 11/1971. în calitate de secretar al asociației sportive 
Metalul a uzinei Neptun Cîmpina am cerut conducerii uzinei încă din 
toamna anului 1972 aplicarea acestor legi, deoarece nu avem bază mate
rială sportivă suficientă față de cerințele sportului de masă. Conducerea 
uzinei a cerut relații Centralei, la Ploiești, care a spus că nu sînt preci
zări din partea ministerului de resort în acest domeniu. O precizare în 
acest sens, pe linie de minister, ar fi suficientă pentru aplicarea acestor 
legi, cel puțin pentru anul 1974“.

HARJOABA IORDAN, 
str. Eliade Rădulescu nr. 6 — Cîmpina"

PROPUNEREA DV. A FOST ONORATĂ...
-------- .--------- ;--------------------------------- .---- —< ..im

...stimate tovarășe profesor LE
ONID ANTOHI („Nieolina" Iași). 
Sîntem siguri că ați șî citit în zia
rul nostru, hotărîrea Federației ro
mâne de fotbal prin care, la pro
punerea comisiei de competiții, a 
decis ca, începînd cu noul sezon, 
juniorul să fie înlocuit, în cadrul 
celor două schimbări regulamenta-

„AM 16 ANI Șl VREAU !

re aplicabile formațiilor din divi
ziile B și C, numai cu un alt ju
nior. Astfel, recenta măsură a bi
roului federal acoperă integral pro
punerea dv. în acest sens, vizînd 
promovarea fermă și încurajarea e- 
lementelor tinere, dotate, in fot
balul nostru de performanță.
JOC TENIS DE CÎMP..."

---------------------------------- 4..............  m

„Sînt foarte mult îndrăgostită de sportul alb. Urmăresc cu vis 
interes și mare plăcere tenisul. Aș putea să stau și nemincată, căci ur
mărind tenisul la T.V. nu-mi mai este foame. Aș vrea foarte mult să-l 
învăț și să-l practic. Dar unde? In Craiova s-a luat o inițiativă pentru 
învățarea lui, de către C.J.EF.S. Dar se cere o taxă lunară de 130 lei și 
părinților li s-a părut prea mult. La o emisiune „Stadion" la TV, am 
aflat că la clubul sportiv Dinamo din București au fost invitați toți elevii 
și elevele pentru învățarea și practicarea lui. Acest mesaj n-a fost recep
ționat și de alte cluburi sportive, cum ar fi cele craiovene. Dacă aveți 
vreo soluție sau vreo îndrumare v-aș ruga și v-aș fi foarte recunoscătoare 
să-mi răspundeți."

MARGARETA DRAGULESCU 
Calea București bl. F. Craiova'

Pînă la a vă adresa diverselor cluburi sportive craiovene ar fi 
bine să discutați această „dragoste" (care, sîntem convinși, că nu este 
împărtășită numai de dv.) în cadrul organizației U.T.C- din Liceul nr. 3, 
unde învățâți, pentru a găsi acolo o soluție.

PESCUITUL SPORTIV NU-I UN... SPORT ?

Cititorul nostru JEAN 
UDRESCU, de la Editu
ra Medicală din Bucu
rești, văzînd publicat în 
ziarul „Sportul" regula
mentul de clasificare a 
sportivilor din Româ
nia, ne întreabă ce în
țelege C.N.E.F.S. prin 
„sport", ătîta timp cît 
rachetomodelismul, ra
dioamatorismul și avia
ția sînt considerate ea 
atare, dar pescuitul 
sportiv, nu. „Avem în 
palmares — ne Scrie 
dînsul — un titlu mon
dial (pe echipe — 1965),

rezultate mai mult de
cît bune în concursurile 
amiale internaționale, 
supremația în concursul 
București — Belgrad, 
un campionat regulat 
(cu faze pe asociații, 
județene, inter județene, 
fază finală), avem cam
pioni. De ce oare pes
carii sportivi de com
petiție n-ar putea bene
ficia și ei de aceste cla
sificări ?’’

Atît pescuitul sportiv, 
cît și automobilismul, 
nu sînt conduse de că
tre federații de resort,

asemenea celorlalte dis
cipline sportive care 
intră în atribuțiile 
C.N.E.F.S., aceste două 
sporturi cu priză în rîn
dul multor practicanți 
fiind conduse de orga
nisme specifice, respec
tiv A.C.R. ,și AGVPS. 
Iată de ce pescuitul 
sportiv nu beneficiază 
de acest regulament de 
clasificare. Ceea ce. 
după cum știe fiecare 
pescar sportiv, nu îm
piedică întrecerea în» 
tre ei,„ _

1 I
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Astă seară, baschet atractiv in sala Floreasca

Derbyul feminin Voința București—I.E.F.S
Fără îndoială, meciul feminin Vo

ință Bucurofti — I.E.F.S., găzduit 
«stă seară (la ora 18,15), da »ala 
Floreasca, este cel mal interesant din 
toate cele programate tn cadrul e- 
tapei a 14-e a campionatelor repu
blicane de baschet Clasate pe locu
rile 2 ți, respectiv, 3, Votata Bucu
rești (25 p, La egalitate cu Politeh
nica, deținătoarea locului I) și 
I.E.F.S. (24 p) stat două dintre can
didatele la titlul de campioană a ță
rii, aflat — acum — în posesia stu
dentelor de la Politehnica. Rezulta
tul nu va fi hotărîtor, deoarece fie
care dintre adversare mai are de 
susținut multe partide dificile (in
clusiv celelalte trei jocuri dintre ele). 
Dar, este clar că decizia finală a 
întrecerii va fi mult influențată de 
scorul meciului de astă seară, co
mentat — în rindurile de mai jos — 
de antrenoarea secundă a I.E.F.S.- 
ului, fosta internațională TEODORA 
PREDESCU : „După cum am văzui 
la pregătiri cît ți ta unele întîlniri, 
Voința joacă modern fu toate com-

partlxnent.I. șl arc bacohetbalUte ca
pabile (A practice aceet joo modern, 
cu eohillbru intre atae fi apărare. Cu 
Mariana Andreescu (1,90 m) »ub pa

Programul complet al etapei (între 
paranteze, rezultatele din tur): MAS
CULIN, GRUPA 1—6 Dtnamo — 
I.E.F.S. (93—71), Steaua — „’U" Timi
șoara (90—73). „U" Cluj — Farul (90— 
80); GRUPA 7—12: I.C.H.F. — C.S.U. 
Galați (71—64), Rapid — Politehnica 
București (92—77), Politehnica Cluj — 
Voința Timișoara (56—53); FEMININ 
GRUPA 1—6: Voința București — 
I.E.F.S. (48—47). „U“ Cluj — „U“ Ti
mișoara (66—48), GRUPA 7—12: Crl- 
șul — Olimpia (50—33). Constructorul 
— „U“ lași (54—40), Sănătatea — vo
ința Tg. Mureș (58—33).

nou și cu Gabriela Ionaș, Liliana și 
Tatiana Răduleseu, foarte eficiente în 
aruncările de la semidistanță, Voința 
reprezintă un adversar redutabil, 
care ne-a și învins, de altfel, în tu-

REÎNCEP CAMPIONATELE REPUBLICANE
AIE ȘCOLARILOR, JUNIORILOR Șl DIVIZIA B

Participantele la campionatele repu
blicane școlare și de juniori și echipele 
divizionare B își reîncep activitatea du
minică. Primele vor juca pînă la 24 
februarie în cadrul turului secund al 
competiției, celelalte își vor disputa în
tâietatea, pînă la aceeași dată, în cadrul 
celui de al treilea tur.

Clasamentele înaintea reluării între
cerilor :

DIVIZIA ȘCOLARĂ Șl DE 
JUNIORI
MASCULIN

SERIA I : Șc. sp. Mediaș 10 p, Șc. sp. 
Arad 9 p, Șc. sp. Timișoara 8 p, Lie. 1 
Timișoara 7 p, Șc. sp. Lugoj 6 p, Șc. 
sp. Tr. Severin 5 p ; SERIA A II-A : 
Șc. sp. Satn Mare 10 p, Șc. sp. Oradea
9 p. Lie. 4 Oradea 8 p, Șc. sp. Zalău 
7 p, Lie. „Avram Iancu" Brad 6 p, Lie. 
Construcfii-Mașinî Oradea 5 p ; SERIA 
A III-A : Școaia sportivă Ploiești
10 p, Șc. sp. Făgăraș 9 p, Școala 
sp. Tg. Jiu 7 p, Șc. sp. Brașov 7 p, 
Șc. sp Rm. Vîlcca 6 p, Lie. Sighișoara
5 p ; SERIA A IV-A : Șc. sp. Cluj 10 p. 
Șc. sp. Tg. Mureș 9 p, Lie. ,,Bolyai” Tg. 
Mureș 7 p, Șc. sp. Sibiu 7 p. Șe. sp. 
Bistrița 7 p, Lie. Agricol Sibiu 5 p ; 
SERIA A V-A : Dinamo București S p, 
Farul Constanța 7 p, Șc. sp. 2 București
6 p, Șc. sp Pitești 5 p, Lie. „Al. I. 
Cuza" Focșani 4 p : SERIA A VI-A : Lie. 
35 București 8 p, Șc. sp. Țirgoviște 7 p. 
Șc. sp. 3 București 6 P, Comerțul 
Ttrgovlște 5 p, Șc. sp. Craiova 4 p ; SE
RIA A VII-A • Șc. sp. Constanta 10 P,

- - - - ~ sp. piatra Neamț
p, Șc. sp. Brăila 
SERIA A VIII-A: 
sp. „unirea" Iași 
8, Șc. sp. Bacău 

Șc. sp. Suceava

Șc. sp. Galați 9 p. Șc.
7 p, Șc. sp. Buzău 7
€ p. Lie. 1 Galați 4 p ;

p, Șc. sp. Botoșani 
p. Letea Bacău 6 p,
P

o p, Iuti". t «jritJațl s p ,
C.S.M. Iași 10 p. Șc.8 - _ . .
7
*

5 p ; SERIA A VI-A : Lie. 35 Bucu
rești 8 p, Șc. sp. Giurgiu 7 p, Lie. 4 Ga
lați 6 p, Unirea Tr. Măgurele 5 p, Șc. 
sp. Galați 4 p ; SERIA A VII-A : O- 
limpia București 9 p, Șc. sp. 2 București
9 p, Progresul București 8 p, Șc. sp. 
Fetești 7 p. Lie, „Al. I. Cuza" Focșani
6 p, -Lie. „Unirea" Focșani 6 p ; SERIA 
A VIII-A : Șc. sp. Constanța 10 p, Șc. 
sp. Bacău 9 p, Viitorul Dorohol 7 p, 
Șe. sp. „Unirea" Iași 7 p, Lie. Medgidia
7 p, C.S.M. iași 5 p.

DIVIZIA B 
MASCULIN

SERIA I ; Medicina Tg. Mureș 2o p, 
Crișul 17 p. Voința Zalău 16 p, Mureșul
13 p, Sănătatea Satu Mare 13 p, unirea 
Dej 11 p ; SERIA A II-A : „U“ Brașov 
18 P. „U“ Craiova 18 p, Olimpia Sibiu
18 p, U.M. Timișoara 13 p, Știința Me
diaș 13 p, Constructorul Arad 13 p ; SE
RIA A m-A : Politehnica Iași 20 p, 
C.S.M. Iași 15 p, A.S.A. Bacău 1S p, 
Știința Ploiești 11 p, Electrica Flenl
14 p, Voința Tulcea 12 p ; SERIA A 
XV-A (numai echipe din Capitala) : vo
ința 26 p, A.S.A. 25 p, Progresul 23 p, 
IEFS II 22 p. Arhitectura 19 p, P.T.T.
19 p, Mine-Energie 18 p, „U“ 16 p.

FEMININ
SERIA I : Metalul Salonta 15 p, Pe

dagogic Tg. Mureș 15 p, Știința Mediaș 
11 P, Știința Sf. Gheorghe 10 p, Voința 
Oradea 9 p ; SERIA A II-A : ——
Brașov 15 p, Constructorul Arad 
Medicina Timișoara 12 p. Rapid ___
10 p, „U“ Craiova 9 p ; SERIA A III-A: 
CSU Galați 20 p, Tomistext Constanța 
18 p, Moldova Iași 15 p, Sănătatea Plo
iești 14 p. Constructorul Galați 13 p, 
Confecția Focșani 9 p ; SERIA A IV-A 
(numai echipe din Capitală): Arhitectu
ra 18 p, iEFS H 18 p, Progresul 18 p, 
Medicina 13 p, „U“ 12 p, PTT 10 p.

Voința
14 P»
Deva

FEMININ
SERIA I : Șc. sp. Satu Mare 10 p, Ule. 

î Salonta 9 p, Șc. sp. Arad 8 p, Șc. sp. 
ZaJlu 6 p, Metalul Salonta 5 p ; SERIA 
A n-A : Lie. 4 Oradea 9 p, Șc. sp. Ti
mișoara 8 p, Se. sp. Oradea 8 p, Crișul 
Oradea 8 p. Lie. 10 Timișoara 7 p, Uc. 
„Petru Maior" Gherla 5 p ; SERIA A 
III-A : Lie. „Boiyai” Tg. Mureș io p, 
Ele. Reghin 9 p, Șc. sp. Gheorghienl 8 P, 
Șe. sp. Dej 6 p, Șc. sp. Tg. Mureș 6 p, 
Șc. sp. Cluj 6 p ; SERIA A IV-A : Șc. 
sp. Ploiești 10 p, Șc. sp. Brașov 8 p, Vo
ința Brașov 9 p, Șc. sp. Sf. Gheorghe 
C p, Lie. „I. L. Caragiale" 6 p, Avintul 
tineresc Pucioasa 6 p ; SERIA A v-A : 
Șe sp. Sibiu 10 p, Șc. sp. Mediaș 9 P. 
Șc. sp. Pitești 8 p. șc. sp. Craiova 7 p, 
Șc. sp. Tg. Jiu 6 p, Șc. sp. Rm. Vîlcea

RUGBY

Ifîergem
SIMBATA

ATLETISM. Sala „23 August", de la 
ora 16; campionatul municipal pen
tru seniori și juniori II.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 17: Universitatea — I.E.F.S. II 
(m.B.). Voința — I.E.F.S. (f.A.); sala 
Arhitectura, de la ora 17,15: Arhitec
tura — Medicina (f.B.), Arhitectura
— A.S. Armata (m.B.), I.E.F.S. H — 
Universitatea (f.B.) Sala Progresul, 
de la ora 17,15: Progresul — P.T.T. 
(f.B.).

HOCHEI Patinoarul „23 August", 
ora 16: Dunărea Galați — Sport Club 
M. Ciuc; ora 18,30: Steaua — Dlnamo 
(ultimele meciuri ale diviziei națio
nale).

NATATIE. Piscina acoperită „23 
August", de ta ora 19: Întîlnirea din
tre selecționatele de juniori ale ora
șelor București și Sofia.

TENIS. Sala Steaua (Calea Plevnei 
nr. 114). de la ora 9: întreceri ta ca
drul „Cupei Steaua”.

VOLEI Sala Giulești, de la ora 17: 
C.P.B. — Flacăra roșie (B.f). Electra
— Locomotiva București (B,m); sala 
Progresul, ora 10: Progresul — Vii
torul București (B.f.) : sala Institutul 
Pedagogic, ora 18: Universitatea — 
Spartac (B.f).

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 August", de la 

ora 9,30; campionatul municipal pen
tru seniori și juniori II.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 9: I.C.H.F. — C.S.U. Galați (m.A), 
Steaua — Universitatea Timișoara 
(m.A). Dtnamo — I.E.F.S. (m.A); 
sala Constructorul, de la ora 9: Vo
ința — Progresul (m.B.), Mine-E
nergie — P.T.T. (m.B.), Constructo
rul — Universitatea Iași (f.A.); sala 
Giulești, ora 11,30: Rapid — politeh
nica București (m.A.).

BOX. Sala Semănătoarea, de la ora 
9,30: gală în cadrul campionatului pe 
echipe al școlilor sportive.

NATAȚIE. Piscina acoperită „23 
August", de la ora 10,30: întîlnirea 
dintre selecționatele de juniori ale 
ofașeior București și Sofia.

TENIS. Sala Steaua (Calea Plevnei 
114). de la ora 9: întreceri în cadrul 
„Cupei Steaua".

VOLEI. Sala Giulești, ora 9: Con
fecția — Farul Constanța (B.m.).

întrerupt cam oruse de iarna lui de
cembrie, campionatul de rugby mai 
trebuie să-și consume patru etape din 
tur (plus „Cupa Federației”), Înainte de 
a trece în a doua sa parte. Jucătorii 
noștri fruntași și-au reluat mal de mult 
pregătirile, unii le-au desfășurat 
non-stop, cu o pauză ’ "
sărbători. In rindurile 
„telexuri” de vacanța.

® Mai întîi, cum e 
echipa reprezentativă. ___ ___ ____ __ ___
din discuția purtată cu secretarul gene
ral al forului de specialitate, Ovidlu 
Marcu : „Nu mal e mult pină la ziua 
primului meci oficial al anului, cu Ma
rocul, la Cașablanc.a. Cura noi ne-am 
fixat ca obiectiv ocuparea locului secund 
în Cupa F.I.R.A. șl avem nevoie, deci, 
de o victorie tonică in partida de debut 
a anului, am fixat in amănunt, împreună 
cu antrenorii Petre Cosmăuescu șl Va- 
lerlu Irimescu planul de acțiune pen
tru îndeplinirea obiectivului. Selecțlona- 
bilil (n.r. a căror listă completă am pu- 
bllcat-o la timpul potrivit) se vor reuni 
la 6 februarie și se vor antrena la Pîriul 
Kece. Apoi, ei își vor continua pregă
tirea la Snagov. Desigur, în afara antre
namentelor, lotul va susține șl o serie 
de întîlniri de verificare, in compania 
cîtorva echipe din prima divizie”.

O Vă mal amintiți de frumoasa figur ă 
pe care selecționata bucureșteană a fă
cut-o in 1972 în turneul întreprins în 
Marea Brltanle 7 Ecourile acestui turneu 
se materializează și prin invitația pe 
care o va onora Farul Constanța de a 
susține patru jocuri In Țara Galilor, pro
gramul turneului constănțean ; 9 februa
rie. cu Bonymaen; 12 februarie, cu 
K.C.F. Swansea; 15 februarie, cu R.F.C. 
Taibach; 18 februarie cu R.G.C. Renting 
Hill. Meciul cu R.C.F. Swansea va avea 
loc în cadrul sărbătorilor centenarului 
acestui club, care a ținut să aibă ca

chiar 
minimă pentru 
de față, primele

și firesc, despre 
Iată ce am aflat

gI
I

â
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PROPUNERI DE DATE PENTRUPROGRAMUL MECIURILOR
CAMPIONATUL EUROPEANAMICALE OE ASTĂZI Șl MÎINE

MAS-
325 p,
302 p.

ACTUALITĂȚI

rul campionatului. Noi vom c&uta să 
ne Impunem prin plusul de matu
ritate a Jucătoarelor, >1 fructificăm 
cit mai mult calitățile Angelicii TU« 
șl Corneliei Petrie sub panou șl ale 
Dianol MIhalio ca vîrf de contra
atac. Statem handioapate de absența 
Clarei Szabo (n.r. : accidentată), dar 
sper ea Viorica Balal să o Înlocu
iască cu succes și să demonstreze, 
în sfîrșit, că și-a valorificat incon
testabilul talent și a ajuns o baschet
baliste de clasă. Va fi o întrecere 
de luptă, doresc și spectaculoasă, al 
cărei rezultat va fi determinat 
ultimă 
rate și

III 
instanță — de calitățile mo
de voință".

★
absențe din rtndul echipelorDouă 

masculine: Gheorghe Oczelak, suspen
dat de clubul Steaua pe două etape 
(sancțiunea a fost ratificată de Co
misia centrală de educație și disciplină 
a F. R. Baschet) și Mircea Barna 
(Politehnica Cluj) suspendat pe pa
tru etape de aceeași comisie, pentru 
lovirea adversarului. Mircea Barna, 
un jucător tînăr și de mare talent, a 
mal fost suspendat, de curînd, pe 
timp de trei etape, tot pentru mo
tive de indisciplină și nesportivitate 
Clubul Politehnica Cluj este străin de 
educația propriilor snortivi ?

★
Clasamentele coșgeterilor : 

CULIN : Biaboveanu (I.E.F.S.)
2. Szeil (Politehnica București)
3. R. Martincscu (C.S.U. Galați) 301 p,
4. Oczelak (Steaua) 271 p, 5. Spînu 
(Farul) 250 p, 6. Mănăilă (,,U Timi
șoara) 240 p ; FEMININ : 1. Gugiu 
(Rapid) 240 p, 2. Răduleseu L. (Vo
ința București) 227 p, 3. Andreescu 
(Voința București) 203 p, 4. Goian 
(,,U“ Timișoara) 204 p, 5. Tita 
(I.E.F.S.) 199 p, 6. Szabados (Politeh
nica) 192 p.

Astăzi șl mîine, In sala „23 August"

CAMPIONATELE MUNICIPALE
DE ATLETISM ALE SENIORILOR

Sala ,,23 August" din Capitală va 
fi, astăzi și mîine, gazda campiona
telor municipale de atletism, rezer
vate seniorilor și juniorilor de ca
tegoria a Il-a. Astăzi întrecerile 
încep la ora 16, iar duminică la 
ora 9,30.

★
Atleții clubului Dinamo București 

vor participa, sîmbătă și duminică 
la un concurs internațional, la 
Budapesta, alături de sportivii clu
bului Dozsa.

oaspete și o echipă a „rugby-ulul roma
nesc, pe care 11 apreciem deosebit, mal 
ales după ce am jucat cu Selecționata 
Bucureștiului" (citat din scrisoarea de 
invitație). Pentru o reprezentare cit mai 
onorabilă, Farul se pregătește cu multă 
conștiinciozitate, antrenamentele fiind 
„tari”. La ele participă, sub conducerea 
antrenorului Dumitru Ioneseu, următorii 
jucători, comunicați nouă de vicepreșe
dintele clubului. Dumitru Bănică : Flo- 
rescu, Motrescu. Marica, Dumitru. Dură- 
ban. Bucoș, Bogheanu, Avrlgeanu. B4- 
cioiu, Crlstea, Caragca, sirbu, Crăciun, 
Varga, Caraian. Mușat, Otteanu. Hoiban. 
Istudor, Frangu, Borșaru, Gobjilă. Con- 
stănțenii au disputat deja cîteva meciuri 
amicale (cu Lotul de juniori șl chimia 
Năvodari), uimind să mal Intîlneaseă 
pînă la data plecării (6 februarie) și 
XV-le Griviței Roșii.

• După turneul efectuat în Italia 
(două meciuri — două victorii, 17—3 cu 
o selecționată locală la Casale și 17—0 
cu Treviso, echipă aflată pe locul 4 în 
liga I). Sportul studențesc și-a continuat 
pregătirile la Complexul studențesc de 
la Lacul Tei sau... pe iarba parcului de 
pe malul aceluiași lac ! Aceasta, pentru 
că terenul din amintitul complex nu dis
pune de vestiare corespunzătoare, iată 
de altfel șl motivul pentru care Sportul 
studențesc găzduiește puține meciuri pe 
propria-1 arenă. Cît va mal dura, oare, 
situația aceasta a unei formații frun
tașe ?! Revenind la pregătiri, vom arăta 
că antrenorul Theodor Răduleseu are la 
dispoziție efectivul complet de jucători, 
dintre care-i amintim pe Nicolescu. Ata- 
nasiu, Fugigi, Iorgulescu, Mibalache, Că- 
lărașu, Ene, Hulă, Hariton. Este proba
bil ca astăzi lotul studenților bucureșteni 
să se deplaseze pentru cîteva zile 1® 
Covasna.

Geo RAEȚCHI

In Sala sporturilor din Cluj, perechi-perechi, fotbaliștii de la C.F.R. exe
cută exerciții de forță. Ii supraveghează antrenorii dr. C. Radulescu și 
Emil Chirilă. Foto : I. MIHAlCÂ

C.F.R. CLUJ: fNTR-0 ATMOSFERĂ
DE OPTIMISM LUCID.

CU MAIEURILE ASUDATE
C.F.R. Cluj pleacă peste două 

zile la Borsac, „atacînd" al doilea’ 
eșalon ’din cadrul pregătirilor sale 
afectate returului. Este o concepție 
mai veche, aplicată, pînă acum, cu 
succes, în tabăra feroviarilor, de a 
„împinge" antrenamentele centrali
zate de la altitudine, dincolo de 
mijlocul perioadei pregătitoare, con
trar obiceiului împămîntenit. Argu
mentul 7 La munte trebuie desă- 
vîrșită și conservată pregătirea fi
zică acumulată anterior, transfera
rea acestui spațiu de timp mai a- 
proape de reluarea competiției, 
vînd calitatea de a prezenta 
startul returului 11 fotbaliști i 
rezervoarele fizice bine umplute.

în momentul de față, la Cluj, în 
.,Saîa sporturilor" și pe stadionul 
propriu, C.F.R. efectuează pregă
tiri intense. Un spectator ocazional 
în Sala sporturilor ar putea vedea 
echipa C.F.R. efectuînd reprize re
petate ’de 10x10 m dus și întors, de 
asemenea, reprize repetate de a- 
lergări și sărituri pe treptele 'din 
interior, flotări, exerciții în care 
doj parteneri opun, Cu rîndul, o 
rezistență contrară, pentru dez
voltarea forței. Aceste enunțări, 
abstractizate, par aride, dar con
vertirea lor . „plastică" înseamnă • 
trudă grea întipărită pe chipul ju
cătorilor și pe maieurile lor asu
date. In c-ondițiile acestea, handba
lul și fotbalul îngăduit în finalul 
lecției seamănă mai mult a rela
xare, a odihnă activă. Și tot spec
tatorul presupus, pe care-1 amin
team, dacă ar avea curiozitatea sa 
urmeze, după-amiază, pe fotbaliști 
la teren, ar putea petrece în preaj
ma lor 60 de minute, asistînd la 
un antrenament pur tehnic în care 
se lucrează cu balonul, individual 
și pe 
luptă

Dar 
mare 
dant, 
alarmă) acuză și unele indisponibil-

la

a- 
la 
cu

perechi, sau în condiții de 
cu adversari.
C.F.R. pe traseul acesta de 
travaliu (locul 17, retrogra- 
este, de fapt, o sirenă de

POTENȚIALUL TIRULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

puncte înscrise la J.O. de la Miin- 
chen, sînt, fără îndoială, rezulta
tul unor eforturi evidente, dar acest 
minimal bilanț de la trecuta Olim
piadă constituie totodată și 
un semnal de alarmă pentru 
sporirea apreciabilă a exigenței in 
procesul instructiv-educativ care 
urmează. Rezultatele de pînă acum 
nu satisfac pentru că resursele ti
rului românesc sînt cu mult mai 
mari, ne gîndim în primul rînd și 
Ia cele două cluburi puternice, 
Steaua și Dinamo. Pentru a fructi
fica la maximum posibilitățile exis
tente este necesar să se producă o 
schimbare radicală în stilul de 
muncă, pornind de la sportivi, an
trenori și pînă la nivelul biroului 
federal. Apare ca o necesitate strin
gentă întronarea unui climat de or-

Pentru amatorii sporturilor de iarnă
și pentru cei ce apreciază farmecul montan

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, 
organizează excursii, CU AUTOCARELE :

BUCUREȘTI — SINAIA — PREDEAL
Cu plecare din cartierele:
TITAN — complex A.8 — restaurantul MINIȘ. BERCENT — bd. Metalurgiei 

— centrala telefonică, DRUMUL TABEREI — cinematograful FAVORIT, PIAȚA 
PALATULUI R.S.R. — restaurantul CINA. Costul excursiei — 67 lei.
BUCUREȘTI — SINAIA — PREDEAL — POIANA BRAȘOV

Cu plecare din PIAȚA PALATULUI R.S.R. — restaurantul CINA. Costul. 
excursiei — 77 lei.

IMPORTANT; Plecările au Ioc în fiecare duminică, la orele 7.00. iar în costul 
biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este inclus și dejunul.

Cei care doresc sâ-șî rezerve locuri din timp se pot înscrie și achita cos- 
tul excursiei la filialele de aurlsm, din cal. Victoriei nr. 100 și bd. Republicii 
nr. 68, plecarea autocarelor urmind a se face din Piața Unirii. <

CU TRENUL PE ITLNERARIILE:

BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘTENI
Cu plecări în fiecare 

BASARzlB la orele 8,00.

BUCUREȘTI — SINAIA
Cu plecări în fiecare 

excursiei — 87 lei.
LA CABANELE DE PE
V/î zile
organizate și la cererea colectivelor din Întreprinderi, instituții, școli șl facultăți:

■ CU AUTOCARELE:
BUCUREȘTI — SINAIA — PREDEAL — POIANA BRAȘOV — de 1‘/2 zile 

înscrieri șl Informații, la filialele de turism din cal. Victoriei 100 șl bd.
Republicii 68 — telefon 15.74.11 și 14.08.00.

PREDEAL de 1 zi
duminică, din: GARA DE NORD la orele 5,12, GARA 
Costul excursiei — 37 lei.

— BUȘTENI — PREDEAL — de 1‘/2 zile
sîmbătă, din GARA DE NORD, la orele 14,58. Costul

VALEA IALOMIȚEI Șl VALEA PRAHOVEI de

»,Capul de afiș" al programului 
meciurilor amicale (anunțate a se 
disputa la sfîrșitul acestei săptă- 
znînî) este deținut de partida F.C. 
Argeș — Dinamo, care se va juca 
azi la Bușteni, pe stadionul Caral- 
manul, cu începere de la ora 15,15. 
Tot azi se vor întîlni S.C. Bacău 
cu Petrolul Moinețti (pe stadionul 
din Tg. Ocna). Mîine, în Capitală, 
de la ora 10,45, Rapid va primi, 
pe stadionul Giulești, replica Pro
gresului București. în țară au loc 
meciurile : F.C. Galați — Steaua 
(stadion Dunărea, ora 10,30), Chimia 
Rm. Vîlcea — Jiul (stadion 1 Mai, 
ora 11), Steagul roșu Brașov — 
Metalul București (stadionul Muni
cipal, ora 11) Și Tractorul Brașov 
— A.S.A. Tg. Mureș (stadionul 
Tractorul, ora 11).

La 27 martie, urmează să ait?4 
loc la Frankfurt, reuniunea dele- 
gaților federațiilor României, Spa
niei, Scoției și Danemarcei pentru 
definitivarea programului grupei a 
IV-a din Campionatul european. 
Intențiile forului nostru de specia
litate ar fi următoarele, ca propu
neri în privința perioadelor de dis
putare a meciurilor selecționatei 
României i octombrie 1974, meci 
cu Danemarca la București ; primăva
ra lui 1975 : ambele jocuri cu Sco
ția și unul din meciurile cu Spania. 
Toamna lui 1975: al doilea meci cu 
Spania și cu Danemarca. Sigur însă 
că întregul program depinde ș» 
de intențiile celorlalte federații, așa 
că ’definitivarea graficului de dis
putare a' seriei se va produce la 
amintita dată, prilejuită de meciul 
R.F. Germania — Scoția.

BOGATF. C. ARGEȘ
Așa cum ne-a informat ’n cursul 

zilei de lefi tov. P. Rapaport, pre
ședintele clubului

PROGRAM DE JOCURI

lități, regretabile, în lotul său care 
nu anunță, deocamdată, nici o no
utate. Vișan este internat în spital, 
cu o afecțiune la ochi, Țegean are 
o fisură la cot, Cojocarii, la feb 
este indisponibil (hemoragie 
ochi).

Antrenorul federal Coloman 
Braun-Bogdan s-a întors recent de 
la Cluj, unde a asistat la pregăti
rile C.F.R.-ului. Iată părerea sa : 
•,Spre deosebire de majoritatea e- 
chipelor, fotbaliștii de la C.F.R. 
s-au prezentat excelent, adică fără 
dereglări, după vacanța de iarnă. 
Este un mare avantaj. Și tot spre 
deosebire de alte echipe, feroviarii 
nu s-au grăbit să contracteze me
ciuri de verificare sau turnee pre
mature, Înainte ca pregătirea fizi
că să fie definitivată. Se lucrează 
bine, susținut, cu inventivitate din 
partea conducerii tehnice într-o at
mosferă de optimism temperat, lu
cid. Ceea ce iarăși este bine ! A- 
cestea ar fi cîteva lucruri speciale, 
privind echipa C.F.R. Cluj. Dar eu 
am fost și 
de asemenea. Ia periferia clasamen
tului. Sincer să fiu, de Peste tot 
am cules impresii favorabile, este 
cert că perspectiva puțin tranda
firie, le plasează într-o atmosferă 
de mare seriozitate, 
preparat în condiții 
și înainte de prima 
campionatului ?"

ședințele clubului argeșean, a fost 
definitivat un program voluminos de 
întîlniri ale formației da prima di
vizie pînă la reluarea campionatului. 
Iată sulta de întîlniri pe care F.C. 
Argeș le va susține : după partida 
de astăzi, de la Bușteni, în compania 
lui Dinamo, întregul lot se deplasează 
la Pitești unde antrenamentele con
tinuă. Miercuri, piteștenii vor întîlni 
pe stadionul din Trîvale pe Autobu
zul București. între 31 ianuarie și 4 
februarie, F.C'. Argeș va fi prezentă 
la un turneu In Iugoslavia ; turneul 
se va desfășura la Kiktnda și la el 
vor participa, în afara formației 
noastre, Vojvodlna Novi Sad, O.F.K- 
Belgrad și*M.T.K. Budapesta.

Reveniți în țară, piteștenii vor faau-
/

IHTILNIRI ALE REPREZENTATIVEI
SECUNDE DE JUNIORI

Pa C.F.R. Clin.___ ____
la alte formații aflate.

Dacă s-ar fi 
asemănătoare 
jumătate a

fon CUPEN

în primăvara acestui an selecțio
nata secundă de juniori a țării 
noastre — care în perioada vacan
ței de iarnă s-a pregătit intens la 
Brașov — va susține mai multe 
întîlniri amicale internaționale. 
Printre acestea figurează: partida 
cu selecționata similară a Bulga
riei, care va avea loc lă 1 martie 
într-un oraș din țâra vecină; 
ciul cu prima reprezentativă 
juniori a Turciei, programat 
22 martie la Pitești sau Rm. 
cea; întîlnirea cu echipa R.D.
mane, care va avea loc la 29 a- 
prilie, la București.

Așadar, o frumoasă suită' de 
partide atractive, conform dorin
țelor manifestate de antrenorii 
Mircea Rotărăscu, Alexandru Dan 
șl Francisc Fabian care S-au ocu
pat de pregătirile lotului la Bra
șov.

me
de 
la

Vil- 
Ger-

gura stagiunea internațională pe sta
dionul propriu, jucînd în compania de
ținătoarei „Cupei Greciei", P.A.O.K. 
Salonic In ziua de 6 februarie. Forma
ția greacă, ajunsă în turul III al „Cu
pei cupelor", se pregătește pentru 
tatîlnirile cu A.C- Milan. Mai depar
te, F.C. Argeș va întîlni — la 10 fe
bruarie — pe F.C. Șoimii la Sibiu și 
1a 13 februarie pe Metalul București 
la Pitești. In ziua 18 februarie va 
evolua la București în compania Ra- 

, pidului. între 16—27 februarie este 
prevăzut un nou turneu peste hotare. 
Cum se vede un program de bună 
calitate și de mare intensitate cu 
care se speră să șe asigure o pregă
tire adecvată întregului lot. i

POLITEHNICA IAȘI
TURNEU IN BULGARIA

Conducerea echipei Politehnic* 
Iași a perfectat un turneu de 3—4 
jocuri ta Bulgaria. Acesta urmează 
să albă Joc ta cursul lunii februarie.

PLENARA CLUBULUI
SPORTUL STUDENȚESC

Luni 28 ianuarie, la ora 18, r» 
avea ioc, la Caaa de culturi * stu
denților din calea Plevnei, plenar» 
clubului Sportul studențesc.

VIITORUL1 GHEORGHIENI

DUNAV RUSE 1-1 (O-O)

Intr-un meci amical Internațional 
disputat la Gheorghienl, formația 
locală, Viitorul, care activează ta 
Divizia C, a terminat La egalitate 
1—1(0—0) cu echipa bulgari Dm»v 
Ruse. Autorii golurilor Hristov (Du- 
nav) șl Mathe (Viitorul).

dine și disciplină Ia toate eșaloa
nele, să se urmărească aplicarea în
tocmai a propriilor hotărîri. Tirul 
trebuie să aibă o mai mare răspîn- 
dire teritorială — angrenîndu-se și 
un număr mai mare de femei în 
practicarea acestui sport, să ia fi
ință și alte secții de tir cu arcul 
— iar sislemul de pregătire să o- 
fere din plin posibilitatea unei se
lecții metodice și permanente, ast
fel ca elementele dotate să bene
ficieze apoi de o instruire științi
fică. Calitatea muncii trebuie 
primeze. Fără volum mare 
muncă pe poligon nu mai sînt 
sibile adevăratele performanțe, 
antrenorii șl membrii comitetului 
federal să-și exercite cu mai multă 
stăruință îndrumarea și controlul 
pe teren".

Vorbitorul a mai subliniat rolul 
muncii de 
să dispună 
te calități 
capabili să 
țara. De asemenea, s-a menționat 
că paralel cu îmbunătățirea bazei 
materiale să se acorde toată grija 
și unei mai raționale folosiri. în
tr-un cuvînt. tirul românesc are 
toate condițiile să ajungă pe cele 
mai înalte culmi, cucerind medalii 
de aur cît mai multe ia viitoarele

J.O., cu condiția însă a împlinirii 
prevederilor Hotărîrii Plenarei 

de anul trecut ca și 
măsuri elaborat 

1974 trebuie să fie 
de bază în vederea

C.C. 
pla- 

de 
anul 
J.O.

să 
de 

po- 
iar

educație pentru ca tirul 
de sportivi cu înal- 
morale și patriotice, 

reprezinte cu demnitate

al P.C.R. 
nul de 
C.N.E.F.S. 
pregătirii 
de la Montreal iar cea de-a XXX-a
aniversare a Eliberării Patriei și 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
evenimente de covîrșitoare însem
nătate pentru întregul popor român, 
să fie elemente de mare mobilizare 
în munca țintașilor noștri.

Plenara a ales un comitet alcă
tuit din 49 de membri, Biroul fe
deral avînd următoarea compo
nență : general-colonel Sterian ȚîrcS 
•—președinte de onoare, Gheorghe 
Pasat — președinte, general maior 
Paul Cheller, general maior Gheor
ghe Briceag, Gheorghe Lichiardopoi 
— vicepreședinți, Gavrilă Barani — 
secretar general, Petre Cișmigiu, 
Cornel Pîrcălăbescu. Gheorghe Cor- 
bescu, Viorel Manciu, Teodor Pa- 
ladescu, George Florescu, Mihai 
Toader, Victor Vardela — membri.

★
Cu același prilej, trăgătorii 

Gheorghe Vlătlăn, ionel Trăscă- 
veanu și Daniel Buduru — toți de 
la clubul Steaua — au primit titlul 
de maestru al sportului.

Problema pregătirii unor cadre va
loroase de antrenori a preocupat, în 
toate timpurile și în toate țările, pe 
conducătorii organizațiilor sportive, 
deoarece formarea unor contingente 
noi de jucători constituie însăși pîrghia 
principală a dezvoltării și ridicării 
ramurii respective,' în cazul nostru 
fotbalul. Toate încercările făcute în 
alte țări — cu învățămîntul teoretic 
separat de federațiile de specialitate
— au dat greș, deoarece preocupările 
(uneori pur abstracte) ale catedrelor 
de fotbal erau departe de realitățile 
pregnante ale jocului. Pentru că, la 
Institutul de educație fizică, precum 
și la facultățile sau institutele peda
gogice (foarte diversificate ca pro
grame, ani de studii și formule de 
aplicare practică) se formează de 
multe ori simpli ■ titrați care — după 
cum s-a văzut în analizele recenl 
efectuate de revista „Fotbal" — nu 
se dedică — cei mai mulți dintre ei
— muncii grele de antrenori, ci pre
feră să fie simpli funcționari într-un 
birou sau să lucreze în Școli.

De aceea, se impune ca Federația 
de fotbal, să-și creeze o Școală pro
prie de antrenori, expresie a seriozi
tății cu care privește formarea 
„schimbului de mîine", atît pe latura 
viitorilor îndrumători, cît și pe aceea 
a jucătorilor, chemați să împrospă
teze, continuu, rezervorul fotbalului 
românesc- 1

Dar, această școală 
corelată cu 
național de

acumulată ta acele centre 
odată, au fost prezenți, 
cursuri și antrenori de-ai

O școală de antrenori, 
egida F.R. Fotbal, poate avea ca 
zultat și o mai bună repartiție a 
lorilor ieșite ele pe băncile ei, în 
dinea mediilor obținute ți In funcție 
de nevoile adinei ale cluburilor șl 
asociațiilor, garantînd și o mai mare 
stabilitate antrenorilor, al căror pres
tigiu va crește prin legătura perma
nentă menținută cu forul tutelar. 
Școala va trebui să posede cabinete

unde, cîte- 
Ta diverse 
noștri.

pusă sub 
re- 
va- 
or-

OPINII

trebuie să fie 
unui „Centru 
care un grup 

verificați să

activitatea
fotbal", în 

valoros de specialiști
noi și să formeze un stilaplice ideile

de joc cit mai potrivit aptitudinilor 
tineretului nostru. Nu înseamnă că 
trebuie să copiem instituțiile similare 
din alte țări (Anglia. R.F. Germania, 
Italia, Ungaria, Iugoslavia etc.), dar 
nici nu putem să ignorăm experiența

medicale, conduse de cei mai buni 
specialiști In medicina sportivă, la
boratoare de teste psiho-fizice, apa
rate de filmat pentru Înregistrarea 
lecțiilor practice, internate și cantină 
pentru cursanții venlțl din provincie, 
a căror recrutare să se facă după 
criterii cit mai precise — fiecare sec
ție de fotbal din cadrul C.J.E.F.S. 
respectiv să recomande pe fotbaliștii 
care se apropie de limita ieșirii din 
activitatea competițională și dovedesc 
certe calități pedagogice (s-au văzut 
cazuri cînd mulți jucători buni nu 
pot fi și butii antrenori). Bacalaurea
tul poate constitui o bază de studii, 
dar se pot excepta de la această con
diție jucătorii ce și-au dovedit mari 
calități în competițiile primei divizii. 
In nici un caz nu pot fi primiți în 
școală cei care vizează exclusiv o 
diplomă sau tineri care n-au dat ta 
viața lor cu picioruț în minge.

In acest sens, o primă experiență 
națională avem încă din anul 1939—

Iubitorii tuturor sporturilor pot găsi, in ce pin d de azi, la toate centrele 
de difuzare a presei, un nou șl interesant număr al revistei ilustrate SPORT. 
Spicuim din cuprins :

LOTO - PRONOSPORT
O NOUA FORMULA TEHNICA 

LA 29 IANUARIE 1971 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO

• „Titlul mondial, această dulce șl grea povară..." — fotoreportaj de 
la pregătirile handbaliștilor români, pentru apropiatele campionate mondiale 
® „Schiul romanesc progresează dar, parcă, prea încet..." • „Coordonate sem
nificative în Bistrița-Năsăud" — fotocronlcă de la marea întrecere sportivă 
dotată cu „Cupa tineretului" • „Reprezentativa de fotbal ’"4 la cumpăna din
tre „Ieri" șl „mîine" • Fotbaliștii Mi hai Jivan, Teodor Anghellni, Florin Ma
rin și Dumitru Nistor întîia dată la porțile naționalei... • Continuarea seria
lelor „Mondialul fotbalului1’, „Ultima repriză” și „Medaliile handbalului iși 
au povestea lor" • „Zborul omului prin forța sa musculară 7" • „Aeromode- 
lismul urcă de la șes Ia munte" • tn paginile externe : „Bobby Fischer își 
așteaptă șalangeru!...", „Jennifer Turral mai bună ca Shane Gould !“ • obiș
nuitele rubrici „Sport magazin" și „Globe-trotter" completează acest intere
sant număr ai revistei SPORT.

6
3atribuie cîștiguri pentru 

din 18 și din 24 extrase ; 
acordă autoturisme DACIA 

SKODA S 100 ;
acordă autoturisme DACIA

U.R.S.S. ;
în bani ta valoare

numerar de valoare

O Se extrag 42 de pumere în 
extrageri ;

« Se 
numere

• Se 
1309 și

• Se
1300 plus diferența in numerar pînă 
la 100.000 lei ;

• Excursii în
• Premii fixe 

de 10.000 lei ș.a.
• Premii in 

variabilă,
Luni 28 ianuarie 1974 este ULTIMA 

ZI pentru procurarea biletelor.
• Tragerea excepțională Loto va 

avea loc marți 29 ianuarie 1974 în 
sala Clubului Salartaților din Comerț,

este ULTIMA 
buletinelor la 

de duminică

strada Șelari nr. 8- Ea va fi urmată 
de un film artistic.

® Rețineți ! Astăzi 
ZI pentru depunerea 
concursul Pronosport 
27 ianuarie 1974.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 25 IANUARIE 

1974
Fond general de premii : 1.209.029 

lei.
EXTRAGEREA I: 45 23 28 80, 

68 58 8 67 87.
EXTRAGEREA a Il-a : 48 11 71 

31 63 13 39 14 29.
Plata premiilor de la această tra

gere se va face astfel: In Capitală 
de ia 4 februarie pînă la 25 martie 
1974 ; în țară, de la 6 februarie pînă 
la 25 martie 1974 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

40, cînd „Școala de antrenori*, creată 
de subsemnatul la București, era con
siderată de forurile fotbalistice ita
liene drept „un model de perfecțio
nare profesională, de promovare com
pletă și de seriozitate în funcționare". 
(Să nu se uite că Italia fusese, chiar 
în acel deceniu, de două ori campi
oană a lumii — 1934 și 1938).

„Școala de antrenori" — cu doi ani 
de cursuri — a dat atunci elemente 
de mare valoare nu numai în pregă
tirea echipelor, dar și în organizarea 
generală a fotbalului românesc ca 
C. Braun-Bogdan. Andrei Șepci, Rudy 
Wetzer, Colea Vilcov, Carol Maior. 
Programul școlii naționale îmbina 
pregătirea practică și cea teoretică 
(cite 80 ore afectate fiecăreia dintre 
acestea), aprofundarea regulamentu
lui de joc (15 ore), pregătirea fizică 
șl cunoașterea anatomiei, fiziologie:, 
a primelor ajutoare medicale (cu lec
ții ținute In clinici de către medict 
specialiști). Erau predate și ore de 
psihologie. Din cei 135 aspiranți la 
profesiunea do. antrenor, 20 erau ti
trați universitari, 60 absolvenți de 
liceu, 9 jucători internaționali. Dar 
au fost promovați numai 35, dintre 
care 5 foști jucători lnternaționali-

Primul an la noua școală se reco
mandă a fi dedicat nu numai teoriei, 
ci și practicii, urmind ca in anul II 
studenții să fie încadrați la o echipă 
(bineînțeles,. nu din Divizia A) la 
care să-și arate, pe teren, capacita
tea de conducere a ședințelor de pre
gătire.

Țin să subliniez că obiecțiile ce 
s-ar putea ridica împotriva duratei 
de 2 ani a cursurilor, nu sînt înte
meiate. O școală cu un singur an de 
cursuri ne-ar da o promoție de an
trenori care ar putea fi sau buni 
teoreticieni („ex cathedra”) sau nu
mai practicieni minunați, dar nu an
trenori eompleți, așa cum cere fot
balul de astăzi. Să nu se uite e3 in 
Brazilia, devenită „patria modernă a 
fotbalului" (spre deosebire de „patria 
clasică — Anglia"), cursurile școlilor 
de antrenori durează 5 ani, chiar 
dacă studenții lor se numesc Pele, 
Gerson sau Clodoaldo.

Acestea sînt 
mari, pentru o 
antrenori" sub 
școală dublată, 
strînsă corelație,
țional de fotbal", care 
dinții promoții de antrenori 
pregătiți, spre a pregăti și făuri, la 
rîndul lor, o nouă generație de ju
cători, chemați să ridice prestigiul 
fotbalului românesc în lumea întrea
gă. Ne trebuie însă seriozitate, orga
nizare perfectă, dăruire totală pentru 
fotbal, fără tendințe de căpătuială, 
sau de obținerea unul locșor comod. 
Se mai cer : elan și muncă de per
spectivă.

Este nevoie numai să pornim 1« 
drum, pășind cu dreptul, pentru bi
nele fotbalului românesc.
4^

sugestiile, 
viitoare 

egida 
spre 

cu un

în linii 
..Școală de 

F.R. Fotbal, 
a se face o 
„Centru na
șă dea cele 

bine

•șr
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La festivalul șahlst din Olanda

ALEXANDRA NICOLAU

VICTORIILOR

Romoșan a realizat această imagine care ne
pentru o ședință de pregătire. Pre- 
reamintește de „planeta giganților".

Ieri după amiază, lotul handbaliștilor români s-a reunit în sala Floreasca 
sent, fotoreporterul Paul ~

CONTINUĂ SERIA

ROMÂNIEIECHIPA MASCULINA A

Săptâmîna viitoare, la Palatul Sporturilor din Zagreb

SE PREGĂTEȘTE CU
J

DE A-SI APĂRA PRESTIGIUL
’ ' ■

T ® înaintea C.M. — meciuri de verificare cu reprezen
tativele Bulgariei și Uniunii Sovietice @ 19 handbaliști 
aspiră la titularizare • Fiecare meci, o piatră de încercare 
® Favoritele antrenorului emerit Nicolae Nedef : R. D. 
Germană, Iugoslavia, U.R.S.S. și România

există
care candidează la primele t.’„l 
locuri, dar ele pot suferi „acciden
te" <’
Consider că jocurile noastre

Antrenorul emerit NICOLAE 
NEDEF este un „lup de mare", în
vățat cu valurile (vieții), cu fur
tunile, cu marile bătălii și, mal 
ales, cu marile victorii. Iată de ce 
nu ni s-a părut curios să-1 vedem 
liniștit, discutând cu noi despre a- 
propiatul campionat mondial fără 
emoțiile ce dau mîinilor tremur și 
glasului inflexiuni curioase. Sînt 
aproape 20 de ani de cind îl știm 
acolo, de veghe, de cind participă 
direct la făurirea renumelui de 

. . care se bucură astăzi handbalul 
românesc în lume. Poate că sigu
ranța i-o dă experiența, poate că 
i-o insuflă „omul de lingă el", an
trenorul emerit Oprea Vlase sl — 
în mod sigur — i-o consolidează 
băieții, cei experimentați șl cei ti
neri laolaltă.

— Așadar, care este progra
mul echipei naționale a Româ
niei pînă la 28 februarie, ziua 
cind — în R.D. Germană — 
începe cel de al VlII-lea tur
neu final

( mondial de
— Echipa se pregătește

Ea va evolua — în meciuri de ve
rificare — la 29 ianuarie la Bucu
rești și la 31 ianuarie la Ploiești, 
în compania reprezentativei Bulga
riei, iar la 11 și 13 februarie va 
juca la Moscova cu prima forma
ție a Uniunii Sovietice. Intre 1 si 
4 februarie băieții vor 
de 
la 
la

o
Ș> 
eă

al campionatului 
handbal masculin ?

intens.

beneficia 
o scurtă vacanță la Sinaia, iar 

25 februarie lotul se va deplasa 
Schwerin.

— Pe ce lot contați în 
gătire ?

— 19 handbaliști mai vechi 
mai noi compun actualul lot. 
vorba de Cornel Penu, Ștefan Or
ban și Constantin Banciu — nor- 

, tari, Constantin Tudoșie, Radu 
Voina, Ghiță Ucu, Werner Stock!, 
râviu Bota, Adrian Cosma, Cezar 
Drăgăniță. Constantin Hornea, Ga
briel Kicsid, Dan Marin, Mircea 
Grabovsehi, Cristian Gațu (căpita
nul echipei), Mircea Stef, Ilie Câr
lan, Roland Gunesch și Ștefan Bir- 
talan. A fost recuperat, după acci
dentul din vară. Adrian Cosma și. 
de asemenea, Li viu Bota. Acesta 
din urmă a absentat doi ani ast
fel că,, în momentul de față, lu-

pre-

și
Este

crează încă intens la îmbunătățirea 
pregătirii fizice. Micile accidente, 
inerente, sînt tratate cu multă se
riozitate de medicul lotului, dr 
Constantin Șerpe.

— Un nou campionat mon
dial — ținînd seama de conti
nua evoluție a sportului 
pune probleme noi. Pentru 

•campioană a lumii ele sînt 
mai numeroase, știut fiind
este mai ușor să vrei în vîrful 
piramidei, dar mult mai greu 
să te menții. Deci, ce ați avut 
în vedere, ce preocupări deose
bite au stat în fața colectivului 
de tehnicieni, a 
nale ?

— E adevărat că 
lucru este acela de 
în fruntea ierarhiei, 
probat că o putem 
din 1961. echipa României a cîști- 
gat de trei ori campionatul mon
dial și s-a clasat o dată pe locul 
III. Și, nu uitați, n-au fost în acest 
răstimp decît 4 ediții... Revenind 
la subiect, am să vă spun că în
treaga noastră activitate internațio
nală din sezonul competițional 1973 
a dorit să probeze niște idei. să 
rodeze echipa în funcție de ele. Ni
velul 
fional 
tățile 
aceea 
principalele misiuni au fost : 
mărirea agresivității defensivei și 
b) urmărirea creșterii gradului de 
periculozitate a tuturor jucătorilor 
prin atacarea continuă a porții (pe 
lîngă jocul în viteză și îmbinarea 
fanteziei cu forța de realizare), 
perfecționarea acțiunilor indivi
duale, valorificarea extremelor 
(Voina, Cosma, Tudosie) și sporirea 
eficienței liniei de la 9 m. Să recu
noaștem că nu este puțin lucru.

— Care este opinia dv. asu
pra .locurilor pe care echipa 
României le are de susținut Ia 
C.M. și ce ați făcut pentru a 
le pregăti ?

— Pornim de la faptul că fiecare 
meci este o piatră de încercare. 
Ultimele turnee, îndeosebi cele din 
Iugoslavia, R.D. Germană și R.F. 
Germania, meciurile bilaterale au 
probat că la ora actuală nu mai

echipei națio-

cel mai greu 
a te menține 
Dar noi am 
face. începînd

atins de handbalul interna- 
face aproape imposibile nou- 
de senzație, problema fiind 
a perfecționării. Pentru noi.

a) 
și

TOTAL NESATISFĂCĂTOARE
IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Cupa campionilor europeni ră- 
mîne, desigur, o competiție de re
ferință în handbalul internațional. 
Forța — înțelegînd, prin aceasta, 
valoarea — handbalului competițio- 
nal dintr-o țară este exprimată de 
performanțele realizate de cam
pioane în această prestigioasă com
petiție continentală. Firește, regula 
are și ea excepții...

O excepție este și campioana 
României — I.E.F.S. — care în va
rianta feminină a C.C.E. a înregis
trat încă din primul tur un re
gretabil eșec. I.E.F.S. nu poate pre
tinde (și, credem, nici n-o face) 
că este, în actuala sa componență, 
exponentul valoric al handbalului 
românesc. Lipsită de aportul celei 
ce i-a asigurat, de fapt, victoria în 
campionat (Doina Cojocaru), ne
pregătită, neomogenă, dezorientată, 
ea a constituit o pradă ușoară pen
tru solida și valoroasa campioană 
a R. D. Germane, S. C. Leipzig. 
Că est® vorba de un caz de ex
cepție ne-o atestă șl faptul că 
I.E.F.S., campioana țării clasată pe 
locul II la ultim* ediție a C.M. de 
handbal feminin (decembrie 1973, 
Iugoslavia) a fost întrecută cu se
verul scor general de 25—15 (15—6, 
10—9) de campioana țării clasată 
pe locul IX la aceeași ediție * com
petiției supreme... Dar, să nu uităm, 
în România sînt la această oră 
cel puțin două echipe mai va
loroase, mai omogene, mai decise 
decît I.E.F.S. Edificator este și fap
tul că din reprezentativa care a e- 
voluat la campionatele lumii au fă
cut parte numai două handbaliste 
din formația campioană (Elena 
Frîncu și Maria Boși) și acestea in
cluse în „plutonul" rezervelor.

N-am vrea să se creadă că,
flată în maximum de formă, 
I.E.F.S. ar fi avut șanse certe de 
calificare în dubla întîlnire cu S. C

favorîțl cerți. Sînt echipe, 
trei 

l-f-Ji, ouicii jjdwiueii- 
de la cele din plutonul doi.

din 
serii sînt foarte grele. Cu echipa 
Poloniei n-am mai jucat de vreo 

3 ani, Suedia este în evidentă 
creștere valorică, iar Spania — 
aflată și ea în progres — este ca
racterizată de o mare ambiție 
Pregătim aceste meciuri cu ajuto
rul filmelor realizate la turneul de 
ia Hamburg în partidele Polonia — 
R.D. Germană și Polonia — Sue
dia. în februarie, colegul meu 
Oprea Vlase, însoțit de un opera-\ 
tor cinematografic, va urmări în 
R.D. Germană cele două meciuri 
dintre reprezentativele tării gazdă 
și Poloniei. în semifinale, dșcă to
tul (în ceea ce ne privește și în 
ceea ce îi privește) iese conform 
calculelor ne vom întrece cu R F 
Germania și Cehoslovacia. Cu R.F. 
Germania am jucat anul trecut de 
două ori în deplasare, iar cu Ceho
slovacia. tot de două ori, dar aca
să. Așadar, avem material docu
mentar.

— Care sînt favoritele 
Ia actuala ediție a C.M. ?

— R.D. 
U.R.S.S. 
ja însă 
Poloniei, 
nia.

în dimineața zilei de marți, cor
tina scenei de gheață de la Palatul 
sporturilor din Zagreb se va ridica 
pentru prima oară, în „serialul" ce
lor patru zile de întrecere pentru 
titlurile continentale la patinaj ar
tistic. Spectacol de gală, prilej de 
desfătare pentru privirile celor a- 
șezați confortabil în tribune, sau 
în fața televizoarelor. Adevărată 
„premieră" în sezonul sporturilor 
pe gheață, prima mare competiție 
a anului.

Este, pentru prima oară că ma
rele oraș croat găzduiește evoluții
le, pline de avînt și grație, ale ași
lor patinei. Dar pentru a treia oară 
ele au loc în R.S.F. Iugoslavia, 
fiindcă în 1967 și 1970, campionii 
europeni și apoi cei mondiali și-au 
primit medaliile la Ljubljana. Dar 
tradițiile legate de patinaj, ale ora
șului de pe malurile Savei. urcă 
mult mai sus pe firul vremii. Cu 
un veac în urmă s-a patinat, în 
primele concursuri, pe oglinda în
ghețată, a. lacului Maksimir. Iar 
mult mai aproape de anii noștri, 
de data aceasta pe gheață artifi
cială, au primit aplauze campioni 
iluștri, cum au fost Karli Schăfer, 
Emmerich Danzer, Hanna Maskova, 
frații Eva și Favel Roman.

Actualele campionate europene 
au avut o avanpremieră, chiar în 
decembrie trecut. Sub cupola acele
iași săli s-au desfășurat întrecerile 
pentru tradiționalul concurs 
„Piruetei de aur", ajunse la 
șaptea ediție. A fost totodată 
repetiție generală pentru organiza
tori, ea și pentru o , serie întreagă 
de părticipanți. Printre aceștia s-a

ales ca are de dirijat un elev difi
cil, pe foarte talentatul patinator 
sovietic Vladimir Kovalev, care-și 
face reintrarea după un an și mai 
bine de absență. Acesta va rămîne. 
probabil, în concurență directă cu 
un alt compatriot al său, intrepidul 
săritor Iuri Ovcinikov. Interesant 
de notat că la ultima lor dispută 
— în cadrul „Cupei U.R.S.S." la 
Celiabinsk — ei s-au clasat în a- 
ceastă ordine. Poate că Ovcinikov 
pregătește acum revanșa. Bineînțe
les, principalul adversar al sovie
ticilor va fi tînărul campion al R.D 
Germane, Jan Hoffmann, care — 
conform „cutumelor" din patinaj — 
ar trebui să promoveze de pe a 
treia treaptă, ocupată de el la tre
cuta ediție (Koln. februarie 1973),

Gata pentru a reedita succesul de 
la precedenta ediție a Europenelor 
este Christine Errath. excelenta pa
tinatoare din R. D. Germană.

C.E. PE MICUL ECRAN
Miercuri 30 ianuarie

Ora 22.00 — perechi
Joi 31 ianuarie

Ora 22.15 — Individual
Vineri 1 februarie

Ora 22,00 — Dansuri
Sîinbătă 2 februarie

Ora 22.20 — individual feminin
Duminică 3 februarie

Ora 16.00 — Demonstrațiile laureaților

masculin

al 
a 
o

tocmai la cea mai de sus, rămasă 
vacantă. Altfel, opoziția se anunță 
relativ neînsemnată, singuri ceho
slovacul Pazdirek, francezul Gail- 
laguet sau maghiarul Vajda, părind 
mai redutabili.

Dacă Hoffmann reușește să intre 
în posesia titlului de 'campion e- 
uropean, atunci patinajul din R.D

și mal tînăra Anett Potzsch (13 ani) 
eleva Gabrielei Seyfert. Ea poate 
fi un obstacol dificil pentru ca 
blonda englezoaică Jeann Scott sau 
talentata „graficiană" a figurilor 
obligatorii, elvețianca Hen Karin, 
să-șj poată reocupa locurile de a- 
nul trecut pe podium.

Foarte scurt, despre probele dc 
perechi. Fiindcă aci rucrurile sînt 
cît se poate de clare- supremația 
patinajului sovietic ieșind puter
nic în evidență- Nu numai la 
perechile „sportive", unde se va re
peta lupta, care tinde să se trans
forme în tradiție, dintre Irina Rod
nina cu fostul ei partener Aleksei 
Ulanov, alăturați acum lui Alek
sandr Zaițev și Ludmilei Smirnova, 
respectiv. Dar și la dansuri este 
posibil să vedem o unică paradă 
a cuplurilor sovietice, în frunte cu

HAGA, 25 (Agerprcs). — După f> 
zi de odihnă, „Festivalul de șah" de 
Ia Wijk aan Zee a continuat cu în
trecerile celor trei turnee principale.

în turneul feminin, maestra român
că Alexandra Nicolau a obținut cea 
de-a patra victorie consecutivă, cîști- 
gînd partida cu olandeza Bruînen- 
berg. Rodica Reicher a remizat . cu 
jucătoarea poloneză Litmanowicz. 
Celelalte partide ale rundei a 4-a 
s-au întrerupt. în clasament continuă 
să conducă, neînvinsă, Alexandra 
Nicolau (România), cu 4 puncte, ur
mată de Ivanka. Karakas (ambele 
(Ungaria) și Timmer (Olanda) — 2(1). 
Rodica Reicher se află pe locul 8, cu 
1*/î p.

După disputarea a opt runde, gru
pa maeștrilor internaționali îl are ca 
lider pe Popov (Bulgaria) — 6*/a p, 
urmat în clasament de Keene (An
glia), Kurajița (Iugoslavia) — 5*/> p, 
V. Ciocâltea (România) — 4'n p, An- 
tunac (Iugoslavia) — 4 (1) p, Pytel 
(Polonia). Hartoch (Olanda), Garcia 
(Cuba) și Mohrlok (R.F-G.) — cite
4 p etc. în runda a opta, Pytel l-a 
învins pe Baljon, iar Kurajița a cîș- 
tigat la Ciocâltea. A fost consemnată 
remiza m partidele Garcia—Bachitar, 
Mohrlok — Popov și Keene — Har
toch.

în grupa marilor maeștri. Matulo- 
vici a cîștigat Ia Rec. Partidele Ra
dulov — Adorjan și Langeweg — 
Quinteros s-au încheiat 
lalte partide . ale rundei 
care și cea dintre 
(România) și Browne 
întrerupt. Clasament : 
(S.U.A.) — 51,'s (1) p 
(Iugoslavia) — 5 (1) p 
(Bulgaria) — 5 u: ... 14. 
(România) — 2‘A (1) p.

remiză. Cele- \ 
a 8-a. printre 
Th. Ghițescu 
(S.U.A.).

1.
• 2

3.

s-au 
Browne 
Pianinei.. 
Radulov 
Ghițescu

Germană, Iugoslavia, 
si România. Fără a negli- 
potențialul Cehoslovaciei, 
Ungariei și R.F. Germa-

Cu ce gînduri întâmpini 
formația pe care o pregătiți a- 
cest nou și extrem dc greu exa
men ?

— Cu acelea de a-și face datoria, 
de a lupta pentru valorificarea ca
lităților echipierilor și pregătirii, 
de a-si apăra prestigiul cucerit de-a 
lungul anilor.

Aleksei Ulanov„Spirala 
decit o

morții" nu va însemna desigur pentru excelența patinatori sovietici Ludmila Smirnova și 
încercare de a păți pe treapta care separă argintul de aur...

Favoriții
La-
pe 
cu 
iar

PHILADELPHIA
obțin victoriile scontate. Rod 
ver l-a întrecut cu 6—4, 6—2
Ross Case, A. Ashe a dispus 
6—2, 7—6 de A. Metreveli,
Tom Okker l7a învins cu 7—5, 6—1 
pe H. Solomon. Cu dificultate s-a 
impus Jan Kodes în fața lui Paul 
Gerken: 6—3. 3—6. 6—4. Alte re
zultate : Roche — Bengtsson 7—6, 
6—2 ; Cox — Lutz 6—3, 6—1 ; Pa- 
natta — Ramirez 3—6, 6—;ti, 6—3 ; 
Dibbs — Maud 6—2. 6—4. în turul 
trei al probei de dublu, perechea 
Ion Tiriac (România) — Adriano 
Panatta (Italia) a întrecut cu 6—4, 
4—6, 6—4 cuplul american Brian 
Gottfried —■

OMAHA - 
întrecut cu 6- 
Warwick, iar 
tigat cu 6—4, 2—6, 6—0 partida cu 
J. Austin. în cea 
partidă a zilei. Bill Brown l-a în
vins cu 7—6, 7—6 pe columbianul 
Ivan Molina.

MISSION VIEJO — Campioana 
americană Billie Jean King a eli- 
minat-o în două seturi : 6—4, 7—5 
pe. tînăra sa compatrioată Kris 
Kemmer. Intr-o altă partidă, Chris 
Evert (S.U.A.) a învins-o cu 6—2, 
6—4 pe Barbara Downs (S.U.A.). în 
celelalte două „sferturi", se întîl- 
nesc Rosemary Casals (S.U.A.) cu 
Nancy Gunter (S.U.A.). iar Kerry 
Melville (Australia) cu Francoise 
Durr (Franla).

•4 cuplul american 
! — Dick Stockton.

Jimmy Connors l-a 
■7. 6—1, 6—1 pe Kim 
,T. Fassbender a cîș-

mai disputată

ȘTIRI
• Arbitrii români M. Grebenișan

P. ~ Radvani au condus recent 
dintre e- 

handbal
Zname 

și Mora
Olandei), con- 

tînd pentru turui I al C.C.E. Par
tida a revenit echipei locale cu 
13—7. întrucît în tur handbalistele 
din Bulgaria pierduseră doar la 
4 puncte (6—10), ele s-au calificat 
pentru turul II.

• Echipa masculină de handbal a 
Iugoslaviei, care se pregătește pen
tru cel de al VlII-lea turneu final 
al C.M., întreprinde un turneu 
în mai multe țări. în primele 4 
meciuri, handbaliștii iugoslavi au 
obținut tot atîtea victorii: cu Suedia 
21—20 (la Goteborg) și 19—18 (la 
Malmoe), cu Danemarca 16—12 (la 
Copenhaga) și 29—16 (la Frede- 
rikverk). In aceste zile, echipa Iu
goslaviei participă — alături de 
formațiile Cehoslovaciei, Norvegiei, 
și R. F. Germania — la un tur
neu organizat la Miinchen. La a- 
cest turneu arbitrează și cuplul ro
mân P. Cîrligeanu — V. Sidea,

• A VIII-a ediție a C.M. se des
fășoară între 28 februarie și 10 
martie în R. D. Germană. Partidele 
vor fi 
rașe : 
Halle, 
mar, 
Dessau și Berlin.

și P.
la Sofia meciul revanșă 
chipele feminine de 
Ț.S.K.A. Septemvrisko 
(campioana Bulgariei) 
Swift (campioana

campionul țării noastre, 
sportului Gyorgy Fazekaș,

situat și 
maestrul 
care a reușit o bună comportare, 
clasîndu-se pe locul șapte, în rîn- 
dul qelor 13 concurenți. Rrintre 
aceștia figurau celebrități ca sovie
ticul Serghei Volkov și cehoslovacul 
Zdenek Pazdirek, clasați pe primele 
locuri. Cind apar aceste rînduri, 
tînărul campion al României se 
pregătește pe gheața campionatelor 
europene, împreună cu toți ceilalți 
concurenți, înaintea startului d,e 
marți.

Să vedem, din rîndul acestui lot 
de competitori și competitoare, nu
mele cele mai proeminente. Pentrq 
a rămîne în cadrul întrecerii mas
culine. ar trebui să începem cu 
doi mari absenți. S-au retras din 
activitatea competițională cei doi 
mari maeștri ai patinajului, Ondrej 
Nepela și Serghei Cetveruhin. Ul
timul va fi însă prezent pe banca 
antrenorilor, suferind emoțiile de
butului în noua sa postură. Mai

Germană trebuie să se întoarcă de la 
Zagreb cu două medalii de 
cealaltă revenind, aproape 
actualei campioane, tînăra Chris
tine Errath (17 ani). In absența 
Sonjei Morgenstern — și ea de tim
puriu retrasă — secundanta va fi

aur, 
sigur,

multiplii campioni Pahomova-Gorș- 
kov, mai ales după retragerea a- 
nunțată a singurilor lor rivali de 
pînă acum, frații Buck.

Bineînțeles, dacă surprize nu vor 
fi...

Radu VOIA

K

O STATISTICĂ INTERESANTĂ

KARPOV DESCHIDE SCORUL

Nestatornicia antrenorilor de hand
bal, mai ales, la echipele masculine, 
a devenit un fenomen pe cit de ne
dorit, pe atît de răspîndit în R.P. 
Ungară. Iată ce scrie pe această temă 
ziarul „NEPSPORT" din Budapesta :

„Numai în anul 1973, la 10 din cele 
14 formații masculine din . campiona
tul primei divizii a avut loc schim
barea antrenorului, ceea ce — desigur 
— e foarte mult. Căutînd motivele 
pentru care acești conducători tehnici 
iși părăsesc formațiile, se ajunge la 
o. constatare generală și anume că de 
vină — cu excepția unor cazuri izo
late — sînt conducerile cluburilor 
care, după unele eșecuri, își manifes
tă nemulțumirea față de antrenori. Șl 
aceasta se întîmplă acum, cind în pe
dagogia sportivă se vorbește, din ce 
in ce mai mult, despre legăturile pe 
multe planuri dintre antrenori și 
sportivi. Primul trebuie să-și cunoas
că elevii în cele mai mici amănunte, 
starea lor sufletească, predispoziția

pentru un lucru sau altui, aeci

Analizînd situația traumatismelor în 
sport, în cadrul unui amplu comen
tariu, ziarul „STADIO" din Bologna 
scrie, printre altele :

„O operă demnă de toată lauda 
este aceea Întreprinsă de președintele 
Comitetului olimpic italian, Giulio 
Onești, în același timp coordonator 
al programului „Solidaritatea olim
pică". El a trimis tuturor organiza
țiilor sportive internaționale rezulta
tele obținute în domeniul cercetării 
traumatismelor și ajutorului medical 
și social acordat celor care au suferit 
accidente în urma practicării sportu
lui. Ele sînt obținute după o imensă 
muncă de analiză, întreprinsă în pe
rioada 1960—1972, cuprinzînd atît con
cluzii de ordin general cît și pe ra
muri '

Cu 
care 
mare 
(4,60 
nautic (4.35) și sporturile motorizate 
pe apă (3,57). în cifra sporturilor în 
care accidentele se produc mai frec
vent la antrenamente decît la com
petiții, se cuprinde in primul r’nd 
atletismul (59,5 la antrenament) și 
respectiv 40 la competiții. — haltere 
(66,73 — 31,19), canotaj (69,56 — 41,56), 
gimnastică (86,27 — 43,95), înot (56,49
— 41,56), volei (54,84 — 43,05), scrimă 
(59,43 — 40,57), călărie (80,51 — 18,18). 
Cu totul altfel se prezintă situația 
în fotbal, unde procentul de trauma
tisme este mai mare in timpul me
ciurilor decit la antrenamente (75,98
— 23,40), ciclism (85,23 — 14,32), bas
chet (55,01 — 44,75), handbal (71,43 — 
28,57) box (71,88 — 71,86). La pentat
lonul modem procentul traumatisme
lor este egal la competiții fi antre
namente — 50 la sută-

Dintre 28 disciplina sportiva da 
vară fi lamă, care au 1 făcut obiectul 
cercetării statistica, primul loc in 
cea ca privește traumatismele curente 
îl ocupă rugby-ul, urmat de călărie, 
sporturile motorizata, haltere, fotbal, 
box etc."

lor . ___ ________ ,
relații bazate pe cunoașterea temei
nică a sportivului. Or. în asemenea 
condiții, cind la echipele divizionare, 
în care evoluează cei mai buni hand- 
baliști ai țăriii, antrenorii se schimbă 
de la ’ ’ 
de o 
sport 
garia 
50 000 
care numărul antrenorilor este destul 
de redus, nu e normal să se proce
deze astfel. Vor trebui luate, în con
secință, măsuri severe care să asi
gure stabilitatea antrenorilor la cele 
mai bune echipe de handbal din 
țară".

La Moscova, în cadrul sferturilor de fi
nală ale turneului candldaților la titlul 
mondial de șah, a fost reluată partida 
a patra a meciului dintre marii maeștri 
internaționali sovietici Anatoli Karpov 
și Lev Polugaevski, întreruptă la muta
rea a 41-a. Juclnd foarte precis finalul. 
Anatoli Karpov a obținut victoria după 
49 de mutări.

în prezent, scorul meciului este de 
2V,—ji/j puncte în favoarea iul Anatoli 
Karpov. După cum se știe, primele trei 
partide s-au încheiat remiză.

o zi la alta, nu poate fi vorba 
instruire temeinică. Intr-un 
ca handbalul, care are în Un- 
o bază destul de solidă, cu 
de sportivi legitimați, dar In

Leipzig. In ultimele trei ediții ale 
C.C.E., campioanele noastre s-au 
întîlnit, de fiecare dată, în dife
rite faze, cu S. C. Leipzig. în 1972, 
Universitatea București pierdea 
la Leipzig (8—16), dar cîștiga la 
Ploiești (16—15). Deși eliminată, a- 
vea satisfacția de a nu fi cedat pe 
terenul său. Anul trecut, Universi
tatea Timișoara realiza două ega- 
luri (9—9 la Leipzig și 7—7 la Ti
mișoara) scoțînd din întrecere va
loroasa echipă a lui Peter Kretzseh- 
mar. Este, deci, vorba de o e- 
chipă mare, în care Waltraud 
Kretzschmar, Barbara Helbig, Han
nelore Junghans et comp sînt va
lori certe ale handbalului feminin 
internațional, o echipă ce poate fi 
depășită cu greu, in extremis. Dar, 
poate fi depășită (vezi Universi
tatea Timișoara) sau, tn orice caz, 
obligată să suporte și ea rigorile 
tnfrîngeril (vezi Universitatea Bucu
rești). Iată de ce nu ne putem nici
cum împăca cu ștearsa evoluție a 
echipei I.E.F.S., cu faptul că ea a 
cedat în ambele întflniri. Sîntem con
vinși că la fel de nemulțumită este 
și federația de specialitate, că și 
clubul I.E.F.S. nutrește același sen
timent. însă, numai cu regretels nu 
se asigură eliminarea, pe viitor, a 
unor astfel de tntîmplări neplă
cute. Iată de ce solicităm forului 
da specialitate, colegiului central *1 
antrenorilor, clubului I.E.F.S., să 
analizeze tn profunzime toate cau
zele care au determinat această 
grea tnfrfngere. Pentru că n-ar fi 
echitabil ca I.E.F.S. să fie trecută 
cu vederea pentru comportarea sa 
nesatisfăcătoare și eliminarea din 
primul tur, iar Universitatea Timi
șoara să fi fost sancționată pen
tru că, ajunsă în finala C.C.E. (!), 
a pierdut la 9 puncte diferență în 
fața unej echipe mult mai valoroase 
decît S. C. Leipzig.

găzduite de următoarele o- 
Karl Marx Stadt, Schwerin, 
Gera, Erfurt, Rostock. Wis- 
Brandenburg, Magdeburg,

Rubrică realizată de
Hristache NAUM

TELEX • TELEX 0 TELEX
de sport.
privire la pericolul mortal la 

sînt supuși sportivii, cea mai 
cotă revine automobilismului 

la sută), urmat de slalomul
— Dar despre 

luî Merckx, ce 
întrebat ziaristul francez.

— Mă gîndesc, a răspuns Ocaua, 
că după ce în 1969 a mai fost des
calificat o dată, în Turul Italiei, pen
tru același motiv, trebuia ca Eddy să 
dea dovadă de o extremă precauție 
și să-1 aibă permanent în atenție pe 
medicul care se ocupa de el, așa 
cum fi eu tac cu doctorul meu per
sonal Labeyri. în acest fel, cred că 
o a doua greșeală, asemănătoare ace
leia petrecută cu patru ani in urmi, 
nu ar mai fi fost posibilă.

— Iu Belgia, unde acest caz a e- 
cllpsat, se pare, chiar fi problema 
penurlel de carburanți, se vorbește 
insistent de o anumită conjurație Ita
lian* împotriva Iul Merekx...

— Nimic nu este adevărat. Toată 
lumea știe că produsele de analiză 
ale alergătorilor sint duse in sti
cluțe, pe care nu se Înscriu numele, 
ci numai numere de ordine. Șl 
laboratorul analizează produsul res
pectiv, fără să știe al cărui ciclist 
anume este. De aceea, eu afirm că 
este ridicolă orice acuzație tn legă
tură cu un pretins complot italian. 
Adevărat este că Federația de ciclism 
italiană execută un control antidoping 
foarte exigent și pentru aceasta me
rită felicitări. Nu același lucru se 
poate spune și despre marea Încărcă
tură a programului competițional al 
cicliștilor, care istovește pur și sim
plu pe alergători și împotriva căruia 
presa de specialitate de dincolo de 
Alpi nu ridică cu hotărîre glasul.
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In prima zi a turneului internațional 
masculin de. handbal de la Milnehen. re
prezentativa Iugoslaviei, deținătoarea ti
tlului olimpic, a întrecut eu scorul de 
21—15 (10—6) formația R.F. Germania.
Intr-un alt joc, selecționata Cehoslova
ciei a învins la limită: 17—16 (11—7) 
echipa Norvegiei.

Remlzlnd partida susținuți In penultima 
rundă cu flllplnezul Eugene Torre, ma
rele maestru iugoslav Liubomir Lluboje- 
vlel este virtual cîștlgător al turneului 
internațional de șah de 1a Orense (Spa
nia). înaintea ultimei runde, Llubojevlel 
totalizează 8*/> p ți este urmat in clasa
ment de Benko ți Blsgu’.er (ambii S.U.A.) 
’ p.. Bellon (Spania), Torre (Kliplne) — 
a*/» puncta.

Au tnceput tairseeri!» cele! de-a »-» 
ediții e turneului international de fot
bal (rezervat echipelor do juniori) de la 
Las Palma». I* actuala ediție a compe
tiției particip* selecționatele Austriei, 
Iugoslaviei. Scoției șl formație La» pal
ma». în primei» dou* moduri disputate 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Iugoslavia — Austria 4—0 (2—0); Scoția 
— Las Palma» 0—0.■
Selecționata de ten!» de mas* a Ceho
slovaciei va Întreprinde un turneu de 
două săptâmînl în Noua Zeelandă. spor
tivii cehoslovaci urmează să evolueze, 
la începutul lunii iunie. în principalele 
orașe din Noua Zeelandă. Înaintea sosi
rii la Wellington, echipa cehoslovacă va 
susține mal multe întîlnlri în Australia.

a-
„Cupa Mondială" Ia schi a programat în 
ultima zi a concursului Internațional de 
la Badgastein (Austria) o probă femi
nină de slalom special, cîștigată de spor-

tlva vest-germană Christa Zechmeister, 
care a totalizat în cele două manșe 
1:12,46 (37.12 plus 33.34). Iată clasamentele 
ta zi in „Cupa Mondială": individual fe
minin; 1. Annemarie Prdll-Moser (Aus
tria) — 225 p: 2. Marie Therese Nadlg 
(Elveția) — 123 p; 3. Christa Zechmeis
ter (R.F. Germania) — 122 p; pe echipe: 
1. Austria — 1 052 p: 2. Italia — 503 PI 
3. R.F. Germania — 376 p.

Concursul internațional feminin de schi 
de la Saint Gervais, oontînd pentru 
„Cupa Europei", s-a încheiat cu dispu
tarea unei probe de slalom uriaș. Vio- 
torla a revenit, !n mod surprinzător, tinerei schioare american» Leslie smith 
(ÎS ani), cronometrată cu timpul d« 
1 Ptrtl* a măsurat 1 S10 m, avtnd o
diferență de nivel de 343 m și «4 de porți. 
tn clasamentul oomblnatei alpine (co- 
bortre plus slalom uriaș), primul Joc • 
fost ocupat de Agnee Vlvet Groe, cu 
1».M p, urmat* de Ingrid Eberle — 17,11 
puncte și Conchita Puig — M.M p.■
Cu prilejul unu! eoneurs atietio desfă
șurat la Tlmaru (Noua zeelandă), sporii, 
vul englez Brian Capes a stabilit un nou 
record național tn proba de aruncare» 
greutății, cu performanța de 20,M m. ve
chiul record era de ao.w m șl aparținea 
aceluiași atlet.

.INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASA ALE CEHOSLOVACIEIff1

La „internaționalele" 
masă ale Cehoslovaciei, 
ceput vineri la Praga, s-au înre
gistrat următoarele rezultate: fe-

de tenis de 
care au în-

minin : România — R. D. Germană 
3—1 ; masculin : România — Cuba 
3—0, Cehoslovacia (A) — România 
3—0.

a
diario ifralico deportivo

lipsa de prevedere a 
ai de spus ? — l-a

„Imprudenței doctorului Angelo 
Cavalli — medicul echipei Molten! — 
dar fi lipsei de prevedere a lui Eddy 
Merckx, trebui» atribuită trista in- 
tlmplare cu rezultatul pozitiv, la con
trolul antidoping făcut belgianului". 
Ața s-a exprimat recent, corespon
dentul din Paris al ziarului madri
len „AS", campionul spaniol Luls 
Ooafia, marele învingător al Turului 
ciclist al Franței, ediția 1973.

„Noi cicliștii — a adăugat Ooafia 
—■ cunoaștem desigur un oarecare 
număr de medicamente fi de stimu
lente interzise. Dar este absurd a ni 
se pretinde să avem la dispoziție fi 
cataloagele eu toate produsele farma
ceutice, lucru care este numai de 
competența acelora care profesează 
medicina. în ce privește efedrina — 
unui dintre medicamentele înscrise pe 
lista celor prohibite — consider că 
ea nu trebuie cîtuși de puțin inter
zisă. Ci, dimpotrivă, recomandată în 
anumite cazuri, în care este vorba de 
activarea aparatului respirator ceea 
ce, după părerea mea, nu echivalează 
folosirea unui mijloc artifical de îm
bunătățire a randamentului fizic".


