
'lUÎi’k 'i ■ »■
isfi Vic'

PROLVTAW DIN TOATA TARIMS UNTn-VAI

ANUL XXX Nr. 7665 4 PAGINI 30 BANI

STEAUA NOUA CAMPIOANA Șl IARNA E SEZON ACTIV

FINIȘ PASIONANT ÎN DIVIZIA NAȚIONALĂ

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUQAȚIE FIZICA-Șl SPORT

Duminică 27 ianuarie 1974

DE HOCHEI A ROMÂNIEI PENTRU SPORTURILE
Numeroși 
tinaj din

elevi ai Liceului „Ion Neculce” din Capitală s-au numărat printre participanții la întrecerile de pa- 
cadrul „Cupei tineretului" desfășurate pe gheața lacului Cișmigiu.

Foto : S. BAKCSY

ASEARĂ, In ULTIMUL MECI, DINAMO STEAUA 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)
Aproape 8 000 de spectatori — cifră 

record, nemaiîntîlnită la vreun meci 
de hochei disputat în Capitală — au 
ținut să asiste la întîlnirea finală a 
campionatului național, dintre Steaua 
și Dinamo, desfășurată aseară pe pa
tinoarul artificial acoperit ,.23 Au
gust” din București.

O atmosferă fierbinte și o ambian
ță de mare derby au însoțit această 
dispută tradițională, a șasea din ac
tualul sezon, care a opus pe liderele 
incontestabile ale sportului cu crosă 
și puc din țara noastră.

După cum se știe, pentru a-și păs
tra titlul dinamoviștii aveau neapărat 
nevoie de victorie și încă la o dife
rență de cel puțin 4 puncte, spre a 
egala Steaua în artimetica întîlniri- 
lor directe și a beneficia de un gola
veraj general superior. Era de pre
văzut, deci, că ei vor încerca totul 
pentru a cîștiga.

Așa a și început meciul, cu acțiuni 
/^ofensive dezlănțuite ale hocheiștilor 

de la Dinamo, dornici să reducă cit 
mai repede din handicap. Steaua, 
știind că timpul lucrează în favoarea 
sa, a căutat să liniștească și să tem
porizeze jocul, apărindu-se atent și

așteptînd cu calm și răbdare oca
ziile de contraatac, arma el principa
lă, care i-a și adus succesul în două 
meciuri anterioare cu rivala sa.

In ciuda încleștării de pe gheață, 
prea multe ocazii de gol in repriza 
intîia n-a avut nici una din echipe, 
în ansamblu Dinamo a stăpînit jocul, 
dar Steaua s-a organizat foarte bine 
în apărare și în cîteva rinduri Mir- 
cioiu, Kemenessy, Herghelegiu, Ioni- 
ță și Varga l-au obligat pe Dumitraș 
la intervenții in extremis. Netedu, 
îp. forma sa excelentă cunoscută, a 
apărat și el cîteva șuturi puternice 
și periculoase expediate de Tureanu, 
Gh. Huțanu, Fiorescu, Axirite și Moiș. 
Dar repriza s-a terminat cu scor alb 
și titlul intrase într-o proporție de 
30 la sută în patrimoniul roș-albaștri- 
lor.

Repriza secundă s-a desfășurat în- 
tr-o notă de dominare dinamovistă 
aproape totală. în minutul 26 Tu
reanu, lansat excelent de Axinte a 
reușit să deschidă scorul. In continu
are, însă, deși presiunea sa a fost 
minute în șir copleșitoare, Dinamo 
n-a mai reușit să majoreze rezulta
tul. Și astfel, Steaua, avind un avan-

taj de 3 goluri, a început ultima 
parte a meciului.

Ea are același aspect, desfășurîn- 
du-se aproape intr-un singur sens : 
spre poarta lui Netedu. Dar el este 
învins o singură dată, de Pană in 
minutul 48. Și cînd mai rămăseseră 
60 de secunde, un contraatac stelist 
este fructificat de Kemenessy. Di
namo cîștigă cu 2—1 (0—0, 1—0, 1—1), 
scor însă insuficient și astfel Steaua 
intră în posesia titlului datorită unui 
golaveraj direct superior (17—14)._

Au arbitrat 
lint.

TEHNICO-APLICATIVE
Un grupaj de articole pe te

me de parașutism, radioamato
rism, mode.'ism ți 
ristică :

„CUPA TINERETULUI11
V

FI. Gubeinu și A. Ba-

® Aterizare in noapte.

Valeria CHIOSE

(Continuare în pag. a 4-a)
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Direcții in orientarea

CIUC 
(1—0,

„Mondialele" 
bat Io ușă. 
noștri ?

Locul trei în actuala ediție a campio
natului s-a hotărit practic in primele 15 
minute de .ioc, cînd devenise clar că 
gălățenilor le va fi peste puteri să 
remonteze handicapul de două punc

de parașu-
Ce fac spor-

• „Vinătorii de vulpi” 
pregătesc „armele".

Libelulele.

orientare tu-

■

PROMITE NOI TALENTE SPORTULUI ROMANESC

Radioamatorii tirgovișteni.

O „pușcă" pentru „vînă- 
toarea de vulpi".

„CUPA CARAIMAN” LA FOND

ȘI-AU ÎMPĂRIIT VICTORIILE

VILMA TUDOR și IVAN LEBAHNOV pe primele locuri

BUȘTENI, 26 (prin telefon). — 
Redus la o dispută româno-bul- 
gară, concursul internațional de 
schi-fond „Cupa Caraiman”, ș-a 
bucurat de condiții organizatorice 
și climatice foarte bune, pe Valea 
Cerbului, sub excepționala panora
mă a Bucegilor. Din punct de ve
dere sportiv, rezultatele juniorilor 
ne descumpănesc, oarecum, în func
ție de performanțele anterioare 
cunoscute ale adversarilor noștri. 
Contam pe o eventuală victorie a 
lui Mândruș sau Forico, cei mai 
talentați, mai în formă și mai a- 
firmați în acest sezon dintre concu- 
renții români. Dar, sîmbătă, proba
bil și obosiți după o călătorie de 
întoarcere de la un concurs în 
Cehoslovacia și greșind tactic, nu 
au putut face față sportivilor bul
gari, care spre surpriza generală 
au ocupat primele două locuri. 
Mândruș, Forico, ca și alți schiori 
români, au atacat în forță prima 
buclă de 5 km, cînd departajarea 
față de adversarii lor era numai 
de ordinul secundelor, în a doua 
buclă s-au sufocat și distanțele au 
crescut, în favoarea adversarilor, 
pînă aproape de două minute.

Concurenții bulgari, foarte bine 
dotați fizic, ca urmare a unei se
lecții minuțioase, dispunînd de ma
teriale excepționale, au valorificat 
din plin și pregătirea fizică și c 
ceruire ce s-a dovedit adecvată 
condițiilor de întrecere.

Alergînd relaxat, în poziții înalte, 
cu plămînii permanent oxigenați, 
bulgarii și-au asigurat o superio
ritate evidentă în a doua jumătate 
a cursei, cînd rezistența și oboseala 
îi epuizau pe sportivii români. Ju
niorii români au dat tot ce au pu
tut, nu li se poate reproșa că s-au 
menajat, dar dincolo de anumite 
carențe de înzestrare materială sînt 
și aspecte de instruire sportivă și 
de tehnică, care urmează a fi ame
liorate pentru ca acești talentați ju
niori să poată accede la o au
tentică valoare internațională.

La fete, Vilma Tudor (România) 
a reușit o prețioasă ți muncită vic
torie în fața unui grup de trei 
concurente bulgare, care au urmat-o 
în clasament. Vilma Tudor își da
torează victoria de sîmbătă deose?

bitelor sale resurse biologice și a 
unei ambiții de concurs permanent 
stimulată de antrenorul de club și 
lot (Ștefan Stăiculescu). Ea și-a de
pășit principalele adversare în por
țiunile de urcuș, adică tocmai a- 
colo unde solicitările fizice au fost 
mai mari, unde dîrzenia hotăra, în 
ultimă instanță. Schioarele bulgare, 
ca și băieții, au dovedit avansate 
cunoștințe tehnice, o valorificare a 
conformației terenului prin utiliza
rea tuturor stilurilor de alunecare 
și prin folosirea brațelor ca mij
loc ajutător de împingere.

REZULTATE TEHNICE: 5 km 
— junioare : 1. Vilma Tudor (Ro
mânia) 22,18, 2. Tatiana Manceva 
(Bulgaria) 22,26, 3. Violeta Nicolova 
(Bulgaria) 22,37, 
teva (Bulgaria) 
Pața (România) 
descu (România) 
juniori : 1. Ivan 
ria) 38,40, 
(Bulgaria) 
(România) 
(Bulgaria) 
(România) 
(Bulgaria)

4. Antoaneta Les-
23.20, 5. Iuliana

23.21, 6. Ana Bă-
23,32. 10 km — 
Lebahnov (Bulga- 

2. Constantin Cifligianov 
40,24, 3. Cornel Mândruș 
40,26; 4. Vasil Sivcov
40,27, 5. Ferenc Forico 
40,39, 6. Emil Bîrzanov 
40.46.

Mihai BARA

Pe strada Ion Neculce, din Bucu
rești, la numărul 2, vechiul și noul 
își dau — simbolic — mîna, găz
duind liceul cu același nume. Clă
direa de ieri și clădirea de azi, 
unite de nobila menire a unui pres
tigios lăcaș de învățămînt, stau 
amîndouă mîndre de tradițiile adu
nate într-o jumătate de veac și de

modemele mijloace de instruire a 
elevilor cu care a fost utilat liceul 
în anii din urmă. Iar ca o expre
sie a aceleiași trăsături de unire, 
ele își împart în mod frățesc atri
buțiile : din sala veche de sport 
străbate zgomotul sec al mingilor 
de ping-pong, concurat de șuierul 
fluierelor care însoțesc meciurile

de handbal, baschet sau volei, 
noua sală de educație fizică a 
ceului.

...Pe culoarele animate ne iese
Con- 
pen-

în
li-

in

PRIMA ll A CAMPIONATELOR
DE ATLETISM
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Iată lotul echipei campioane : rîndul de sus, de la stingă la dreapta : 
antrenorul Z. Czaka, Miklos, G. Szabo, Nistor, Justinian, Herghelegiu, loniță, 
Curelaru, Mircioiu, Gheorghiu, Varga, antrenorul secund N. Zografi ; rindul 
din mijloc : Sarosi, Leonte, Bucur, Popa, Vlad, Kemenessy, Hincu ; jos — Morar 
ți Netedu.

Foto : Dragoț NEAGU

In sala „23 August” au început ieri 
campionatele municipale de atletism 
rezervate seniorilor și juniorilor de 
categoria a Il-a. Deși participarea a- 
tleților seniori a fost măi bogată de- 
cît la concursul de săptămîna trecu
tă, deși la întreceri iau startul și o 
serie de atleți din provincie, prea pu
ține nume sonore ale atletismului 
nostru au onorat întrecerea organi
zată de comisia municipală de atle
tism.

Dintre performanțele primei reu
niuni vom remarca pe cea reușită în 
proba de 50 m garduri a junioarelor 
de categoria a Il-a de Mihaela Stoi
ca (Școala sportivă de atletism). In 
seriile probei ea a fost cronometrată 
în 7,5, cu două zecimi de secundă 
sub recordul de sală al categoriei sale 
de vîrstă- Să notăm că recordul ele
vei bucureștence este primul din a- 
cest sezon indoor.

Mai remarcăm pe cei patru sări
tori de înălțime care au reușit 2,04 m 
(între care' juniorul C. Antal), dis
puta strmsă între prăjiniști, surpriza 
de la săritura in lungime a senioare
lor, unde Florica Boca a întrecut-o 
pe Alina Gheorghiu și rezultatul cu 
care junioara de categoria a Il-a 
Niculina Ilie a cîștigat proba senioa
relor : 1,65 m (la 2 cm de recordul 
național al juniorilor II). Iată cîteva 
din rezultatele primei zile de con
curs : SENIORI : 60 mg E. Sebestien 
(Steaua) 8,1, H. Cernescu (Rapid), 
8,4 ; prăjină : N. Ligor (C.A.U.) 
4,80 m, D. Piștalu (Dinamo) 4,80 m, 
Cr. Ivan (Dinamo) 4,70 m ; înălțime : 
L. Torok (C.A-U.) 2,04 m, Z. Syghi- 
arto (Steaua) 2,00 m, M. Purice 
(C.A.U.) 2,00 m, (h. c. M. Mitilecis și

C. Antal (Oradea) 2,04 m, greutate : 
M. Iordan (Dinamo) 16.60 m. V. Pop 
(Metalul) 15,54 m ; SENIOARE: 60 m : 
Carmen Ene (C.A-U.) 7,5 ; lungime : 
Florica Boca (C.A.U.) 6,00 m, Alina 
Gheorghiu (Steaua) 5,82 m, Lucia 
Jinga (C.A.U.) 5,62 m ; înălțime : Ni- 
culina Ilie (S.S.A.) 1,65 m : JUNIORI 
II : 50 m: N. Zavară (S.S.A.) 6,1; 
greutate : Gh. Cora (S.S.A.) 12,79 m. 
întrecerile , continuă azi de la ora 
9,30. (VI. M.).

cale, grăbit, profesorul Victor 
stantinescu. Reușim să-l oprim 
tru o clipă.

— Am aflat că rezultatele 
nute v-au situat pe primul loc în 
rîndul liceelor din sector. V-am 

. ruga să ne schițați modul cum rea
lizați acum angrenarea elevilor in
tr-o activitate sportivă de masă 
continuă și sistematică ?

— La ordinea zilei, ne răspunde 
profesorul, se află, bineînțeles, în
trecerile din cadrul „Cupei Tinere
tului”. Concursurile organizate pe 
clase și pe grupe de clase, din care 
vor fi selecționați participanții la 
etapa pe școală, se desfășoară rit
mic, printr-o rotație perfect plani
ficată. Dar, pentru a asigura par
ticiparea unui număr cit mai mare 
de elevi la activitățile sportive, are 
loc, paralel cu etapa de masă a 
„Cupei Tineretului”, o divizie a li
ceului. Poate că denumirea vi se

LILIANA GEORGESCU

obți-

(Continuare în pag. a 3-a)

DUPĂ UN EXCELENT JOC DE BASCHET,

VOINȚA BUCUREȘTI -I.E.ES. 59-56

Petri

FINALELE CAMPIONATELOR DE PATINAJ VITEZĂ ALE JUNIORILOR Șl COPIILOR

DISPUTE DÎRZE Șl REZULTATE BUNE

Lidia Vaszi (S. C. Miercurea Ciuc) ■ 
a cîștigat titlul de campioană ab
solută a țării la junioare mari.

ALEXANDRA NICOLAU CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ

HAGA 26 (Agerpres). — Maestra 
româncă Alexandra Nicolau continuă 
să fie lidera turneului feminin din 
cadrul Festivalului internațional de 
șah de la Wijk ann Zee (Olanda). 
Campioana României totalizează, 
după cinci runde, 4'/i p, fiind urmată 
în clasament de Timmer (Olanda) 
— 4 p, Ivanka (Ungaria) 3*/i p, Ka- 
rakas (Ungaria) — 2’/i (1) p etc. Ro- 
dica Relcher se află pe locul 10, cu 
l'/t p. în runda a 5-a, Nicolau a re
mizat cu olandeza Giessen, iar Tim
mer • învins-o pe Reicher.

în turneul maeștrilor internaționali, 
Victor Ciocâltea (cu piesele negre) a 
cîștigat partida susținută In runda a 
B-a cu Baljon (Olanda). Kurajlț* 1-*

01 SUI DIN DIIMI1
învins pe Keene, iar Kuijpers pe 
Bachtiar. în rest, remize. Pe primul 
loc în clasament se menține Popov 
(Bulgaria) cu 7 p, urmat de Kurajița 
(Iugoslavia) — 6% p, Ciocâltea (Româ
nia), Keene (Anglia) și Kuijpers 
(Olanda) — 5U, p etc.

în runda a 9-a a grupei marilor 
maeștri s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Donner — Timann 1—0; 
Quintero» — Hecht 1—0; Enklar (O- 
landa) — Ghițescu 1—0; Browne — 
Matulovici și Andorjan — Langeweg 
remize. In clasament : 1. Browne
(S.U.A.) — 7 p ; 2. Pianinei (Iugo
slavia) — 5t/j (lj etc. Maestrul român 
Theodor Ghițescu, care a pierdut par
tida întreruptă în runda anterioară 
cu Browne, ocupă locul 15, cu 2'/i p.

MIERCUREA CIUC, 26 (prin te
lefon). — Ultimele probe ale po- 
liatlonului juniorilor mari, din ca
drul campionatelor republicane de 
patinaj viteză, s-au consumat sîm- 
bătă dimineață. Primul succes a fost 
realizat de clujeanul Andrei Erdely, 
o autentică speranță, depistat de 
numai un an de către antrenorul 
St. Erdoși, dar recordul său — 
8:53,6 (v.r. 8:58,9) — nu a avut o 
viață lungă, deoarece un alt talen
tat vitezist, Lașzlo Lazar l-a de
pășit, devenind cîștigător al probei 
și deținător al noului record cu 
8:52,6. Totuși, titlul suprem de 
campion absolut al țării la juniori 
mari a fost cucerit de brașoveanul 
Ladislau Focht (antrenor Ernest 
Ulricht) mai mult grație superiori
tății dovedite pe distanțele scurte.

Disputele fetelor s-au încheiat cu 
o mare surpriză : Eva Szigeti, ma
rea favorită la primul loc în cla
samentul general, a căzut in cursa 
de 3 000 m, pierzînd tot avantajul 
acumulat. Titlul de campioană ab
solută a revenit sportivei Lidia 
Vaszi (eleva antrenoarei Eva Far- 
kaș)

REZULTATE TEHNICE: — ju
niori mari — fete 3 000 m : 1. Mag
dalena Buzaș (Șc. sp. M. Ciuc) 
6:11,6 — campioană republicană, 
2. Gabriela Kelemen (S.C.M. Ciuc) 
6:15,9, 3. Lidia Vaszi (S.C.M. Ciuc) 
6:22,4 ; băieți 5 000 m : 1. L. Lazar

(S.C. M. Ciuc) 8:52,6 — campion re
publican, 2. A. Erdely (C.S.M. Cluj) 
8:53,6, 3. L. Focht (Dinamo Bra
șov) 9:13,7. Clasament general — 
fete : 1. Lidia Vaszi 222,583 p — 
campioană absolută, 2. Eva Szigeti 
(Șc. sp. M. Ciuc) 224,033 p, 3. Ga
briela Kelemen 230,066 p ; băieți: 
1. Focht (Dinamo Brașov) 202,753 p
— campion absolut, 2. L. Lazar 
(S.C.M. Ciuc) 203,309 p, 3. M. Vrîn- 
ceanu (Șc. sp. Sibiu) 207,533 p.

Iată și primii campioni la juniori 
mici și copii: 500 m — cat. 15—16 
ani — Carmen Dragoman (Șc. sp. 
Sibiu) 53,6 și A. Varga (Dinamo 
Brașov) 46,5 ; 500 m — cat. 13—14 
ani — Eva Molnar (Șc. sp. Sibiu) 
55,5 și Z. Adorjan (Mureșul Tg. 
Mureș) 50,5 ; 100 m — cat. 11—12
ani — Tereza Costache (Construc
torul București) 12,8 (record egalat) 
și R. Neculicioiu (Dinamo Brașov) 
12,1 — nou record național (v.r. 
12,5), 100 m — cat. 9—10 ani — 
Ibolya Szațmari (Mureșul Tg. Mu
reș) 12,7 — nou record național 
(v.r. 13,0 la cat. respectivă și 12,8 
la cat. 11—12 ani) și H. Iasch (Șc. 
sp. Sibiu) 13,6 ; 50 m — cat. 7—8 
ani — Cătălina Bordei (Dinamo 
Buc.) 9,4 și A. Fulea (Șc. sp. Sibiu) 
și L. Bencze (Agronomia Cluj) 8,1
— nou record (v.r. 8,3).

întrecerile se încheie duminică 
după-amiază.

Troian IOANITESCU

Luptă sub panou între Mariana Andreescu și Cornelia 
derbyul baschetbaliste de ieri

Desfășuraf în cadrul
14-a a campionatului 
meciul feminin de baschet 
Voința București 
tat ieri seară în 
oferit o întrecere 
tivă, echilibrată, 
adevărată propagandă făcută aces
tui joc sportiv, motiv pentru care 
felicităm ambele echipe. Succesul 
a revenit tinerei formații a Voin
ței (antrenor Marian Strugaru) care 
a avut un final mai agresiv șl mal

etapei a 
republican, 

dintre 
șl I.E.F.S. (dispu- 
sala Floreasca) a 
deosebit de atrac- 
spectaculoasă, o

de la 41—40 
ajuns în mim

VREMEA S-A ÎMBUNĂTĂȚIT LA ISTANBUL

LOTUL DE FOTBAL JOACA AZI CU FENERBAHCE
ISTANBUL, 26 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
La Istanbul a nins. Se întîmplă 

atît de rar... Peste coșurile vînză- 
torilor de pește sau banane și por
tocale se așternuse zăpada. Ningea 
cu fulgi mari și deși. Jucătorii noș
tri priveau pe fereastră, dar nu 
se 
ca 
spuneau ei. Dar zăpada a adus o 
cantitate mare de apă și starea 
renului de joc era sub semnul 
trebării. Conducerea clubului 
nerbahee s-a văzut pusă 
încurcătură, a stat, a chibzuit ■ și 
seara tîrziu a propus : „Jucăm du
minică !“. Conducerea delegației 
noastre și Valentin Stăncscu si-au

alarmau. „Nu va fi mal greu 
Ia Sinaia sau la Trei Brazi",

te- 
în- 
Fe- 
în

dat asentimentul. Nu era altă 
luție.

Lotul 
departe 
ciul s-a .. _ ......_ — -- __
nute antrenamentul a ajuns la 90 
de minute. Tricolorii au lucrat mai 
tare ca niciodată. 40 de minute de 
pregătire fizică specifică și apoi un 
joc la două porți. Nouă contra 
nouă. Cosmoc devenind din nou al 
18-lea jucător, „aripă falsă” în e- 
chipa Iul Dinu. Scor de handbal : 
17—15, dar nu spunem pentru 
cine, fiindcă Dumitru contesta 
cîteva goluri și un 11 metri ca și 
arbitrajul lui... Valentin Stănescu.

Noroc că s-a întunecat, altfel jo-

tricolorilor și-â văzut 
de lucru. Pentru că 
amînat, de la 60 de

so-

tual 
me- 
mi-

cui, care se îndîrjise, ar fi conti
nuat. La antrenamentul de azi (n.r. 
ieri) a participat și FI. Marin, com
plet restabilit.

Sîmbătă la ora prfnzului, la Is
tanbul vremea s-a schimbat : 
un timp frumos, cu soare.

Meciul cu Fenerbahce se va 
pută duminică (n.r.
dionul Mithat Pașa, 
de la ora 14,30.

Lotul reprezentativ
teren în următoarea alcătuire : RĂ- 
DUCANU — ANGHELINI, DINU, 
SAMEȘ, NISTOR — DUMITRU, 
DOBRIN, BĂLĂCI — TROI, KUN, 
MARCU.

este

eficient. Mai precis, 
în min. 29, Voința a 
34 la 55—54. Este drept că studen
tele au mai avut q revenire și au 
preluat conducerea (56—55 în min. 
37), dar efortul consumat pentru 
refacerea handicapului s-a făcut 
simțit tocmai în ultimele două mi
nute, în care sportivele de la Vo
ința au interceptat ți contraatacat 
decisiv, iar cînd au acumulat a-' 
vansul de trei puncte au avut ca
pacitatea de a-țl menține avan
tajul. Scor final: 59—56 (31—32), 
după o întrecere cu evoluție a sco
rului captivantă. Voința a condus 
cu 25—17 ți 27—19 în prima re- • 
priză, dar la sfîrșitul acesteia ta-: 
bela indica 32—31 pentru I.E.F.S. 
în următoarele 20 de minute am 
asistat, de asemenea, la răsturnări 
spectaculoase de situații care au 
ținut încordată atenția publicului 
pînă în ultima secundă a partidei, 
în general, Voința a fost superioară 
la capitolul preciziei aruncărilor de 
la semîdistanță și la recuperări, dar 
succesul l-a obținut cînd a aplicat 
apărarea agresivă; I.E.F.S. a do
minat contraatacurile și a impus 
permanent un ritm rapid. Remar- 
cări deosebite: Maria Roșianu-Si- 
mionescu (care a avut o evoluție 
excelentă) de la Voința și... absen
ța Clarei Szabo, resimțită profund 
de I.E.F.S.

Au înscris Roșianu-Simionescu 19, 
L. Rădulescu 17, T. Rădulescu 8, 
Andreescu 8, Ionaș 6, Fierlinger 1 
pentru Voința, respectiv Balai 16, 
Tita 13, Mihalic 13, Giurea 4, Ifti- 
mie 2, Petric 2, Basarabia 6. A 
arbitrat foarte bine A. Atanasesc 
șl A. Caraman.

d. sT/y&yiKcu

dis- 
sta-azi)

cu începere
Pe

va intra pe

Constantin ALEXE
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PENTRU SPORTURILE TEHNICO-RPLICRTIVE!
„Mondialele"

CE FM
de parașutism bat la ușă 
SPORTIVII NOȘTRI?

DIRECȚII
vara acestui an, mai precis 
doua parte a lunii iulie, se

f în
a

' Vor desfășura la Budapesta între
cerile celei de a XH-a ediții a 
Campionatelor mondiale de para
șutism. Evenimentul, care are loc 

’din doi în doi ani, polarizează nu 
numai interesul aviatorilor, ci ți 
al publicului larg, iubitor de spec
tacole sportive ieșite din comun. 

Momentul lansării rachetei ver
zi, semnalul pentru decolarea pri
mului echipaj, nu este prea depar-

. te. Competiția se anunță de mare 
. amploare, încă de pe acum, iar

?•

1

pregătirile se desfășoară cu fe
brilitate, într-un mare număr de 
țări. Se fac antrenamente la sol 
și în aer, se fac studii pe mane
chine în sufleril aerodinamice 
speciale.

La ediția din Ungaria a mondia
lelor de parașutism vor participa 
și echipele noastre reprezentative 
de băieți și fete. Cum șg pregătesc 
sportivii noștri 7

Mai întîi, trebuie spus că para
șutismul sportiv românesc s-a 
bucurat de-a lungul anilor (și con
tinuă să se bucure) de un frumos 
prestigiu internațional, datorită 
performanțelor realizate, începînd 

titlul de campioană mondială 
proba de salt, de la 2 000 m 
aterizare Ia punct fix, cîștigat 
Elena Băcăuanu, la Bratislava, 
1958 și contlnuînd cu o seamă 

recorduri mondiale 
în grup.
două ediții 

mondiale nu

valoroase 
individuale și

La ultimele 
campionatelor 
participat însă. Motivul 7 Plutoa- 
nele fruntașe, care au apărat, de 
altfel, de multe ori, cu cinste, cu
lorile țării în competițiile Interna
tionale, dăduseră tot ceea ce au 
putut, iar banca rezervelor era 
aproape goală. în această situație, 
preocuparea principală a federației 
de specialitate s-a îndreptat spre 
selectarea și pregătirea unor ti
nere talente pentru loturile repre
zentative, Sperăm ca roadele mun
cii din ultima vreme să se vadă 
chiar la acest important examen 
sportiv.

Programul Campionatelor mon
diale va cuprinde, ca probe ofi
ciale, salturi individuale . de la 
1 000 m cu deschiderea întîrziată 
a parașutei și aterizarea la punct 
fix, salturi individuale de la 2 000 
m cu deschiderea întîrziată a pa
rașutei, pînă la 30 secunde și exe
cutarea unui program de evoluții 
acrobatice pe timpul căderii li
bere, precum și salturi în grup 
de la 1 000 m cu deschiderea în
tîrziată a parașutelor și aterizarea 
la punct fix. De asemenea, în pro
gram va fi inclusă, ca probă neo
ficială, acrobația aeriană în grup, 
un fel de „horă aeriană" execu
tată de către 4—5 sau 6 sportivi 
pe timpul căderii libere. Pentru 
public acesta va fi punctul culmi
nant al spectacolului.

Speranțele noastre se îndreaptă 
în primul rînd spre proba indivi
duală de aterizare la punct fix și 
apoi spre proba de acrobație ae
riană. Este greu să facem acum o 
comparație riguroasă între valoa
rea sportivilor noștri și cea a ad
versarilor pe care îi vor întîlni la 
campionate. Cîteva cifre pot fi to
tuși date. De pildă, proba de ate
rizare la punct fix a fost cîștl- 
gată în campionatul național de 
anul trecut cu o medie de 0,32 m 
la băieți (Ion Bucurescu) și 1,02 m 
la fete (Elena Pușcașu), în timp 
ce ediția trecută a mondialelor a 
fost cîștigată cu 0,00 m, atît la 
băieți cît și la fete. în ce privește 
proba de acrobație, nu este lipsit 
de interes să arătăm că în timp 
ce campionul Franței a cîștigat 
titlul anul trecut cu un timp de 6 
secunde și 2 sutimi, iar cel mai 
bun sportiv sovietic cu 6,7 sec. pa- 
rașutistul nostru nr. 1 în această 
probă, Ilie Neagu, execută pro
gramul în mod obișnuit în 7 se
cunde.

ale 
am

La fete, timpul nostru mediu 
este în jur de 9 secunde, față de 
8 realizate de parașutistele din 
Uniunea Sovietică, Franță, S.U.A. 
Trebuie să se la în considerație, 
însă, că în timp ce așii acestui 
sport de peste hotare ap la activ 
circa 2 500 de salturi, sau mai 
mult, sportivii noștri abia au tre
cut de 1 000. Avem, așadar, echi
pe în formare, a căror speciali
zare poate fi ridicată simțitor, de 
la o lună la alta. Pentru acest lu
cru este nevoie însă de o pregă
tire susținută, științific dozată pe 
toată perioada care a mai rămas. 
Este necesar, după părerea noas
tră, să se insiste în primul rînd 
pa pregătirea fizică specifică, iar 
în al doilea pe tehnica individua
lă și cooperarea aeriană în cadrul 
salturilor în grup.

Este timpul, de asemenea, sâ a- 
bordăm șl noi proba de acrobație 
în grup. Programul de pregătire 
pe care îl execută în prezent pa- 
rașutiștil selecționabill în cadrul 
aerocluburilor fste încă departe 
de ceea ce ar trebui să fie. Va 
trebui începută cît mal repede 
pregătirea centralizată, bine con
dusă, cu intensificarea muncii la 
sol, la aparatele specifice, cu sal
turi din aeronavă șl poate chiar 
cu un program de zbor acrobatic 
cu avionul, în scopul dezvoltării 
reflexelor. Numai talentul nu este 
suficient pentru ca tinerii noștri 
„cascadori ai cerului" să se afir
me pe arena mondială.

Viorel TONCEANU

0 „PUȘCA"
Pentru radioamatorii care se 

pregătesc în vederea concursuri
lor de „vînătoare de vulpi" — ra
dioamatorul YO4VD (Benoni Co- 
man) din Galați — recomandă con
struirea unui receptor („pușcă 
electronică") pentru banda de 2 m 
(144—146 MHz), tip superhetero- 
dină, în compunerea căruia sînt 
utilizați trei tranzistori șl o diodă.

Primul etaj (schimbător de frec
vență) este dotat cu tranzistorul 
TI de tip P413 (P410). Circuitul 
oscilant L2-Cvl este acordat pe 
frecvența 144—146 MHz, iar cir
cuitul oscilant L3-Cv2 pe frecvenj 
ța 131,5—133,5 MHz. în urma a-

IN ORIENTAREA TURISTICĂ
Orientarea turistică, unul din 

sporturile cu caracter tehnico-apli
cativ care se desfășoară în mijlo
cul naturii, 
ziune largă 
studenților, 
ral.

Pentru a 
proiectele pe 1974, ne-am adresat 
tovarășului Paul Simionescu-Siml- 
cel, secretarul comisiei centrale de 
orientare turistică 
derației române 
nism.

— Contați, ca
panților la orientarea 
să crească 7
— Acesta este, de fapt, obiec

tivul nostru principal. Vrem ca, 
în 1974, secțiile noastre să invite 
la pădure cît mai mulți tineri ți 
vîrstnici, iar concursurile de orien
tare turistică să devină adevărate 
festivaluri.

„Cupa tineretului”, în curs de 
desfășurare, va constitui o etapă 
principală de depistare și selecțio
nare a elementelor talentate pen
tru orientarea turistică. In „Amicii 
drumeției", ca de altfel ți în 
„Complexul sport și sănătate", s-a 
prevăzut ca obiectiv ți participarea 
la concursurile de orientare turis
tică. în general, urmărim ca toți 
cei cuprinși în acest sport să cu
noască tot mai multe frumuseți 
ale patriei.

— După cite știm, în anii tre
cuți s-au manifestat și o serie 
de lipsuri 
dv...

. — Da, în primul rînd aceea ci 
nu am reușit să angrenăm în 
practicarea acestui sport tineretul 
din unele uzine și instituții mari. 
Motivul este că nu avem sufi-

se bucură de o ade- 
din partea elevilor, 

a tineretului în gene-

cunoaște cite ceva din

din cadrul Fe
de turism-alpi-

numărul pârtiei-
turistică

în activitatea comisiei

tiu am reușit

joasă frecvență este trimis prin 
condensatorul de cuplaj de 
microfarazi etajului 
de joasă frecveriță, 
tranzistorul T3
(P14). Acesta are ca sarcină în co
lectorul său transformatorul de 
ieșire Tr3, construit- pe tole de 
permaloy tip E6 (grosimea pache
tului = 10 mm) cu 475 spire la 
primar din CuEm de 0.15 mm dia
metru și 116 spire la secundar, 
din CuEm de 0,25 mm diametru. 
Pentru audiția semnalelor se poa
te folosi un difuzor miniatură a- 
vînd Z=8 ohmi sau o pereche de 
căști cu rezistență interioară mare.

0,5 
amplificator 

echipat cu 
de tipul P13

SUCCESE ALE PARASUTIȘTILOR 
1973ÎN ANUL SPORTIV

• 19 recorduri lui" : ANA ȘOICA, de către F.A.I.,
naționale, dintre GABRIELA CIU- cu Diploma „Paul
care 11 individuale REA — Brașov și Tissanclier", ION
și 8 în grup ; 7 la TRAIAN ȘURARIU, ROȘU, maestru e-
fete și 12 la băieți. VALENTIN DO- merit ai sportului,
Trei dintre acestea BRILA — Buzău. deținător a 50 de
sînt recorduri mon- • S-au cucerit recorduri, dintre
diale egalate — 17 Insigne de Aur care cinci mon-
0,00 ni. F.A.I. cu un dia- diale.

• Au fost dis- mant și 9 cu două • Au fost execit-
tinși cu titlul de diamante. tate peste 15 000
„Maestru al sportu- ® A fost distins de salturi.

ciente cadre pasionate ți competen
te care să organizeze asemenea 
concursuri. Dar la aceasta a con
tribuit ?i slaba preocupare din 
partea organizațiilor U.T.C., a u- 
nor școli în care profesorii de 
educație fizică ți cei de geografie 
nu au înțeles care sînt avantajele 
orientării turistice. Pentru unii 
profesori este mai comod să or
ganizeze un joc cu mingea decît 
să-i scoată pe elevi la pădure și 
să le organizeze un 
orientare.

— Există și unele 
activitate slabă 7 
— Din păcate da ți

concurs de
Și pe timp de iarnă se pot organiza concursuri, dacă zăpada nu est* mare,

județe cu

— Din păcate da și în această 
situație sînt unele județe unde pă
durea bate la uța orașului, a sa
tului, printre care Covasna, Bu
zău, Mehedinți, Gorj și Vrancea.

— Ce activitate au tn prezent 
secțiile 7
— Cu începătorii se țin cursuri 

teoretice în care un loc principal 
tl ocupă studiul hărților ?i folo
sirea busolei. Cu cei avansați, tot 
pe hartă se execută analiza diferi
telor rute între punctele de con
trol. Dacă timpul permite — ți ză
pada nu este prea mare — secțiile 
organizează concursuri pe trasee 
mai mici ți cu dificultăți reduse, 
pentru punerea în practică a cu
noștințelor teoretice. Ne lipsesc 
însă busolele. Ar trebui ca în ma
gazinele sportive să se găsească și 
busolele atît de necesare nouă, ce
lor care organizăm 
dar și celor care 
cont propriu. Nu
15—20 000 bucăți 
cîteva zile.

concursurile, 
fac drumeții pe 
exagerez, dar 
s-ar vinde în

N. POPESCU

izolație, se înfășoară 1___
29 spire, din același conductor, 
cordul acestor transformatoare 
efectuează din ferocarturi. Se

secundarul,
A- 
se 

re-

12.5MHz Tfi3
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ATERIZARE ÎN NOAPTE

__ITr®5us^f® 20 de zile de dnd cele trei avioane sportive românești 
PZL 104 „Vllga", plecata da la Varșovia spre București, așteptau ne 
aerodromul din Novy-Targ, tn sudul Poloniei imobilizata din cauza 
timpului nefavorabil pentru zbor. Dar lată că dispecerul da aerodrom 
flutură în fața echipajelor buletinele meteo :

— Se poate pleca, băieți ! Nu va fi ușor, dar merge...
și, la ora 14.os, cele trei echipaje Înclinau din aripi, tn Hf, Ui nmn 

de salut pentru ospitalierele gazde. Următoarea escală ara fixat* Mi 
Budapesta, Insă ptnă acolo cinci oameni, cinci sportivi români, au scris 
o adevărată pagină de eroism. Aoeștla sînt: Ștefan Calotă — maeatru 
emerit al sportului, Ml hal Xoneecu — maestru al sportului, Nleola* Con
stantin eseu — maestru al sportului fplloțl), Mircea Mnescn — maestru 
emerit al sportului (inginerul recepțloner), Marin Ștșcu (mecanic da 
bord).

Necazurile au început odată cu intrarea în deflleele munților Tatra, 
pe traseul ordonat. Mal întîi, s-au declanșat pe neașteptate puternice 
rafale de zăpadă. Oamenii de la manșe șl-au așezat mal la mdemlnă 
hărțile, au verificat încă o dată instrumentele de navigație.

— YR... YR ! Ținem aproape, în formație. Să nu vă rătăciți...
în csurînd plafonul norilor a coborît sub nivelul crestelor. Spre cer 

plutea o mare lăptoasă. Spre pămînt ceață peisaj alb, văi strimte. 
Cele trei avioane se strecurau spre geana de‘ lumină de la orizont. Șl 
din nou averse de zăpadă, ocoliri, viraje strînse, amețitoare, în căuta
rea unor soluții. Poate că cel trei piloți căutau. în aceste momente, nu 
numai drumul. Căutau în memorie situații similare, trăite in atîțla ani 
petrecuți în carlingă, în meseria de instructor de zbor.

Timpul zbura mai repede decît scădea distanța pînă Ia Budapesta, 
motoarele înghlțeau lacome benzină, iar seara... Seara se anunța acum 
cel mal primejdios dușman. Avioanele nu dispuneau de aparatură spe
cială pentru radionavigație pe timp de noapte. Dar trebuiau să ajungă 
la aerodrom.

Munții au rămas în urmă. Seara trăsese cortina peste pămînt ?1 nu 
se mal vedeau dectț lămpile de poziție roșu-verde din capetele aripilor.

— YR... YR ! Nu slăbiți din ochi luminile de poziție. Intrăm pe 
canalele de dirijare a zborului de la Budapesta !

«.Controlul aerian" al Budapestei intrase în alertă. Aeroportul tre
buia nractic închis, din cauza cețil. dar trei avioane sportive, care in
traseră deja în raza radiolocatoarelor, trebuiau să aterizeze. îngrijorare? 
Mal mult...

Mica formație se afla acum deasupra orașului, Ia son m înălțime. 
Jos nu se vedea nimic. Lateral, lămpile de poziție. Mesajele între pă
mînt st aer zburau fără întrerupere ;

— Lu-ati cap-compas 120 ! Coborîțl la 100 ! Cap 180 grade. Sînteți la 
pragul pistei... Virați 80 grade dreapta...

Viraj 90 grade. în aceeași clipă însă unul din pJloti a scăpat din 
priviri lămpile de poziție alo „vecinilor". SI a dispărut tn beznă. Ce 
era Jos ? Ce era sus ? Nu putea sti. Avionul „rătăcit" s-a întors brusc 
pe o aripă șl, cu o tndemtnare de maestru, Mihal lonescu l-a așezat 
pe pistă, alături de linia de balize. Celelalte aterizau în capătul opus. 
După cîteva minute cei cinci sportivi se îmbrățișau la punctul de par
care, erau îmbrățișați de colegii unguri.

A doua zi, ceață. Dispecerul aeroportului a consultat eehipajeta 
noastre :

— Aradul vă primește ’ Eu vă dau drumul fără grijă. După ate
rizarea pe care ați demonstrat-o aseară, sînt sigur că n-o să aveți 
probleme...

Cele trei >,YR“ au ajuns eu bine la București.
V. T. MUREȘ

RADIOAMATORII

mestecului celor două frecvențe 
rezultă un semnal de medie frec
vență de 12,5 MHz care poate fi 
cules de pe colectorul tranzistoru
lui TI. Transformatorul de medie 
frecvență Trl din circuitul de co
lector al tranzistorului TI este și 
el acordat 
Cel de al 
rul T2 de 
crează ca 
frecvență.
T2 prin intermediul transformato
rului de medie frecvență se aplică 
semnalul de 12,5 MHz. în colecto
rul tranzistorului T2, alimentat cu 
tensiune prin intermediul rezisten
ței R2 de 600—800 ohmi, se gă
sește cel de al doilea transforma
tor de medie frecvență Tr2, acor
dat și el pe frecvența de 12,5 MHz.

Detecția semnalelor de radio • 
frecvență se realizează de dioda 
D9B, intercalată în secundarul lui 
Tr2. în continuare se află un mili- 
ampermetru cu o sensibilitate de 
0,50 microamperi care îndeplinește 
rolul de S-metru și indicator vi
zual. După detecție semnalul de 
radiofrecvență devenind semnal de

pe frecvența ÎS,5 MHz. 
doilea etaj cu tranzisto- 
tipul P13 (P14, P15) lu- 
amplificator de medie 

Pe baza tranzistorului

Alimentarea montajului se 
de la o baterie de 4,5 volți.

Receptorul poate fi construit 
sub formă de pistol sau sub orice 
formă aleasă de constructor, avîn- 
du-se în vedere că nu se poate 
folosi antenă de ferită, ci o ante
nă tip Yagi cu 3—4 elemente.

Bobinele LI, L2, L3 se confec
ționează pe carcase de polistiren 
cu diametrul de 10 mm, pentru a 
avea o rigiditate mai mare. LI are 
două spire din CuAg de 1 mm 
diametru intercalate printre spi
rele bobinei L2, care are 6 spire 
din CuAg de 1,5 mm diametru și 
lungimea înfășurării de 12 mm, 
distanța între spire 1,5 mm; L3‘
are 7 spire din CuAg de 0,8 mm 
diametru, lungimea înfășurării va 
fi de 8 mm, cu priză la spira 3.

Transformatorii de medie frec
vență Trl și Tr2 se realizează pe 
carcase din polistiren de 6 mm 
diametru, cu ferocart. La primar 
se înfășoară 29 spire, spiră lîngă 
spiră, din CuEm de 0,2 mm dia
metru. Peste primar, fără a pune

bo-comandă ca Trl și Tr2 
bina L3 să fie ecranate, 
întregul aparat să fie 
cîmpul electromagnetic 
cutia în care va fi introdus se 
confecționează din tablă de alu
miniu de 1 mm.

ca și 
Pentru ca 
izolat de 

exterior,

»

Activitatea radioclubului din 
Tîrgoviște a înregistrat anul tre
cut o serie de succese deosebit do 
valoroase. Cea mai importantă din
tre perfomanțe a fost cîștigarea 
Cupei României la „vînătoare de 
vulpi" de către echipa formată 
din tinerii Mihaela Militarii, Va- 
sile Toni și Ionel Dincă.

Succese demne de evidențiat au 
obținut și Mircea Săndulache și 
Ion Ivan, cîștigători a două con
cursuri internaționale („Assia Dx 
Contest" și „OK Dx Contest"), pre
cum și Mircea Bădoiu clasat pe 
locul I — categoria juniori — în 
concursul internațional „YO Dx 
Contest".

în afară de activitatea competi- 
țională, radioamatorii din județul 
Dîmbovița au desfășurat o intensă 
muncă de inovații. Menționăm: 
instalația de dispecerat prin radio

A

LIBELULELE
Aerotnodellsmul a apărut odată cu aviația. Pentru a realiza un tip de 

avion, constructorul a tost nevoit să execute mai intii, macheta aparatului la 
scară redusă. Această machetă are aceleași calități aerodinamice ca și avionul 
original. Cu alte cuvinte, poate zbura.

încetul cu încetul, aeromodelismul s-a desprins de aviație, devenind un 
sport de sine stătător. Categoriile de aeromodele s-au diversificat atît de mult, 
incit nici specialiștii in materie nu le mai țin minte pe toate. Au apărut aero
modele planoare, aeromodele cu motor de cauciuc (propulsoare), apoi cu mo
tor... adevărat, capabile să dezvolte viteze de peste 200 km pe oră. tn ultimul 
timp au ajuns „la modă" aeromodele radiocomandate, cu sau fără motor. Pa
ralel s-a dezvoltat o adevărată industrie, legată de această activitate tehnico- 
sportivă. E suficient să menționăm că tn prezent aeromodeliștii au nevoie de 
placaje și baghete din diferite esențe lemnoase speciale, de cauciuc sub forma 
de fire foarte rezistente, de motorașe ușoare dar puternice, de cleiuri. vopsele, 
carburanți, stații de telecomandă cu circuite imprimate și semiconductor) mi
croscopici etc., etc.

O categorie oarecum aparte o formează mlcromodeiele. Apărute ceva mal 
ttrziu, aceste aeromodele, de o formă șl construcție curioase, au cucerit destul 
de repede pe mulțl dintre paslonații zborului miniatural.
LII Zu zzWoiv acx'//ii v t„**»*v*
de repede pe mulțl dintre paslonații

...Ne aflăm la orizontul întîi al 
salinei de la Slănic-Prahova. 
Blocurile și coloanele de sare se- 
mitransparente, luminate de becuri 
și reflectoare, dau o impresie de 
ireal, de fantastic. în această 
imensă hală subterană, înaltă de 
peste 80 de metri, se desfășoară 
concursurile de micromodele. Dar 
de ce tocmai în acest loc 7 Expli
cația e simplă : în salină nu există 
nici un fel de curenți. Aerul este 
perfect liniștit, așa că micile apa
rate, care cîntăresc numai... un 
gram deși au dimensiuni respec
tabile (650 mm anvergura aripi
lor), pot zbura nestingherite, atîta 
vreme cît le merge motorul și se 
învîrte elicea. Pentru privitori 
spectacolul este feeric. închipui- 
ți-vă 5—6 asemenea „libelule" care 
zborră intr-o liniște desăvîrșită, 
înălțîndu-se încet spre tavanul 
„catedralei de sare", cu elicea șl

aripile de microfilm strălucind in 
toate culorile curcubeului. Concu- 
renții (care sînt totodată proiec- 
țanți și constructori ai micromo- 
delelor), le urmăresc cu emoție, 
ai-bitrii cronometrează timpul, iar 
puținii spectatori comentează în 
șoaptă cele ce se întîmplă „pe te
ren". Fiecare lansare poate dura 
pînă la 30 de minute, uneori chiar 
mai mult. Iar un concurs constă 
din șase lansări, dintre care con
tează, pentru clasament, numai 
două — cu cele mai bune timpuri. 
Se pare că salina de la Slănic 
este un loc ideal pentru asemenea 
concursuri. Aprecierea aparține nu
meroșilor concurenți și oficiali 
străini care au participat în ulti
mii ani la concursurile Internatio
nale organizate de Federația Ro
mână de Modelism. Cine sînt mi- 
cromodeliștii 7 Elevi, muncitori, 
studenți, profesori, tehnicieni, in-

gineri. îi găsim Ia București, la 
Tg. Mureș, la Pucioasa, Galați 
sau Cluj. Multe asociații sportive 
au înființat secții de micromodele 
și nu au avut motive să regrete 
această măsură. Spre convingere, 
vă vom împărtăși unele constatări 
făcute la Clubul sportiv universi
tar „Politehnica" București.

_Cu două zile înainte avusese loc 
(bineînțeles la Slănic) concursul 
de micromodele al municipiului 
București. Antrenorul secției, to
varășul Horațiu Donia, era mul
țumit de performanțele echipei 
sale. „Am obținut lansări de peste 
30 de minute. Cel mai bine s-a 
clasat studentul Eugen Holtier. EI 
a realizat un nou record repu
blican. Un alt concurent, studen
tul Dorel Pora, a îndeplinit norma 
de maestru ; dacă 1 se va acorda

această distincție, atunci secția 
noastră va număra cinci maeștri 
ai sportului. Acum ne pregătim . 
pentru campionatul republican, 
unde vom întîlni adversari puter
nici. Mă refer Ia Nicu Bezman 
de la Galați, la Otto Hints de la 
Tg. Mureș... și la alții pentru că, 
de la un an la altul, pot apărea 
surprize. Dar mai bine ar fi să 
veniți la campionatele republica
ne. Acolo veți vedea personal cine 
va fi cel mai bun".

Stimați cititori, vă transmitem 
invitația tovarășului Donia. Dacă 
în zilele de 8—10 februarie aveți 
drum pe la Slănic-Prahova, nu 
ocoliți salina. Veți avea ocazia să 
asistați la un spectacol deosebit 
de interesant.

E. R.

$

TIRGOVIȘTENI
— realizată de Ion Ivan, dispozi
tivul de control al iluminatului 
public — construit de Nicolae Mi
hai și Lucian Grideanu, dispoziti- 

Marcel Băni- 
contribuie Ia 
creșterea efi-

vul balanser al lui 
că și altele, care 
progresul tehnic și 
cienței economice.

Dar radioamatorii 
județul nostru mai au 
cazuri, 
diului, 
mutat 
este o 
poate 
palton, 
menea condițiij este greu 
ganizat o activitate continuă, cel 
puțin pînă la primăvară.

din orașul ți 
.a unele ne

datorate în primul rînd se
care în șapte ani a fost 
de... șapte ori ! Noul local 
adevărată ghețărie, unde/se 
lucra numai îmbrăcat cu 
căciulă și mănuși. în ase- 

de or-

Mișu AVANU 
corespondent județean

VlNĂTORII DE VULPI" iȘI PREGĂTESC „ARMELE 
pregătiți de către radiocluburile 
județene în cercurile de pe lîngă 
unele 
S-au 
Arad, 
vița.

Desfășurarea competițiilor de 
„vînătoare de vulpi" din anul 
trecut a dovedit și alte aspecte 
pozitive, și anume : calitatea bună 
a receptoarelor cu care s-au pre
zentat concurenții și a „vulpilor", 
mult perfecționate, introdueîndu-se 
sistemul automat de emisie și in
ia turîndu-se astfel toate neajunsu
rile provocate de manipularea 
manuală.

Dezvoltarea acestei activități pe 
plan intern a permis federației 
de specialitate să selecționeze un 
lot bine pregătit pentru participa
rea noastră la competițiile inter
naționale, unde s-au obținut unele 
succese. Astfel, la Campionatul 
european de „vînătoare de vulpi", 
desfășurat anul trecut în Unga
ria, și la care au participat repre
zentativele a 12 țări, echipa noas
tră (formată din Tiberiu Covacs 
și Ștefan Olah) a ocupat locul 
trei, iar la individual Ion Mierluță 
s-a clasat pe locul patru.

în prezent, la toate radioclubu
rile județene se fac pregătiri pen
tru viitoarele competiții. Radio
amatorii își pun la punct apara
tura de concurs, își perfecționează 
receptoarele, montîndu-le alte sis-

„Vînătoarea de vulpi" este un 
sport tehnico-aplicativ în care 
electronică se îmbină în mod ar
monios cu orientarea și crosul. 
„Vulpea" este o stație de emisie 
de mică putere care lansează dife
rite semnale radio la intervale re
gulate în benzile 3,5 MHz (US) și 
144 MHz (UUS). „Vulpea" este de 
obicei bine ascunsă în pădure ori 
pe alt teren acoperit. „Vînătorul" 
radioamator, „înarmat" cu un apa
rat de recepție și cu o antenă di
recțională, caută să o descopere 
bazîndu-se pe principiul radiogo- 
niometriei. Pentru a găsi „vul • 
pile" într-un timp cît mai scurt, 
este necesară mînuirea cu 
ță a aparatului și, mai 
bună pregătire fizică.

Datorită măsurilor luate 
tre factorii responsabili și 
vității pe care o exercită în rîndul 
tineretului, „vînătoarea de vulpi" 
a luat o mare extindere în ulti
mul timp. Așa, de exemplu, de 
unde la primele concursuri de a- 
cest fel, organizate în anul 1960, 
participau doar cîțiva concurenți 
— fiind mai numeroși... arbitrii_— 
anul trecut la toate etapele 
pei României", precum și 
Campionatul republican 
parte 
riile.
spre 
Și-au 
măr de juniori, majoritatea

școli și casele pionierilor, 
evidențiat județele Bihor, 
Prahova, Buzău și Dîmbo-

fl

II ♦

I'

ușurin- 
ales, o

de că- 
atracti-

„Cu
la 

au luat 
cîteva sute, la toate catego- 

Trebuie remarcat că, în 1973, 
deosebire de anii trecuți, 

făcut apariția un mare nu- 
fiind

POȘTA PAGINII • POȘTA
VASIU IOAN, Cisnădic, 

jud. Sibiu. Dacă ați tran
sformat motoreta Mobra 
într-un triciclu, înseamnă 
că ați construit un alt ve
hicul, care trebuie 
gistrat la miliție, ca 
cum ar fi nou.

BOGDAN VISSARION 
Costești Vale, jud. Dîm
bovița. Vă rugăm să adre
sați întrebarea care vă in
teresează la : Radioclubul 
județean Dîmbovița, str. 
30 Decembrie nr. 6, Tîr- 
goviște.

înre-
Și

ZAMFIRA EMILIAN, 
Timișoara. Intr-adevăr, la 
Timișoara nu există 
aeroclub. Dacă, eventual, 
în oraș mai sînt pasio
nați ai parașutismului, 
puteți face o intervenție 
la Federația Aeronautică 
Română solicitînd apro
barea înființării unei sec
ții de parașutism.

COBZARU MIHAI, O- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej. 
în cadrul Consiliului, 
municipal pentru educa-

teme de antene, busole și diferi
te accesorii. în. acest an, după 
cum sîntem informați, mulți dip- 
tre cei care au alergat la proba 
de 3,5 MHz se pregătesc și pen
tru 144 MHz, o probă ceva maitru 144 MHz, o 
dificilă.

Prima etapă 
vulpi" la „Cupa 
vea loc la 25 aprilie și se va des
fășura în județul Timiș. La a- 
ceastă etapă urmează să participe 
toate reprezentativele 
Este de datoria Consiliilor 
țene pentru educație fizică 
să sprijine radiocluburile 
tive pentru ca acestea să 
pregăti cît mai bine pe 
concurenți, atit din punct 
dere tehnic 
fecționată 
fizice. Credem că, în sfîrșit, a so
sit timpul ca la aceste competiții 
să-și facă apariția și 
fanții unor județe cum sînt Gorj, 
Vîlcea, Tulcea, Vaslui, Botoșani 
și altele, absente pînă acum de la 
astfel de manifestări.

O atenție deosebită trebuie să 
se acorde, în continuare, acțiunii 
de atragere și pregătire a copiilor 
și tineretului în acest sport teh
nico-aplicativ foarte potrivit pen
tru călirea fizică și pentru pregă
tirea lor multilaterală.

la „vînătoare de 
României" va a-

județelor, 
jude- 

și sport 
respec- 

poată 
viitorii 
de ve- 

cu aparatură per- 
cît și al condiției

reprezen-

lon HOABĂN

PAGINII • POȘTA PAGINII
ție fizică și sport din ora
șul dv. există o comisie 
de modelism cu care pu
teți lua legătura pentru 
rezolvarea chestiunilor ce 
vă interesează.

MANTESCU lucian, 
Alba Iulia. Vă dorim 
succes la învățătură și în 
construcțiile radioamato- 
ricești. Este bine să vă 
îndreptați atenția spre 
alte montaje, mai simple, 
deoarece, așa cum ne in
formați, sînteți începător.

îndrumări puteți lua de 
la Radioclubul județean 
Alba.

GIOSU GHEORGHE, 
Cluj. Am primit scrisoa
rea dv. prin care ne ce
reți ajutor pentru con
struirea unui girocopter. 
Din păcate, problema este 
mult mai complicată de- 
clt 
vă 
eu

vi se pare. Așa îneît 
sfătuim să începeți 
aeromodelele.



Nr. V663

Marți șl miercuri, campioana țării 
noastre la volei masculin,. Dinamo 
București, va susține meciurile tur și 
retur din cadrul „Cupei campionilor 
europeni" cu formația spaniolă Hispa
no Frances. Voleibaliștii români au 
plecat ieri la Barcelona. în legătură 
cu pregătirile efectuate în vederea 
partidelor și cu hotărîrea de a le 
susține pe amîndouă în deplasare, am 
cerut clteva relații antrenorului Geor
ge Eremia.

— în ce condiții se prezintă 
Dinamo Ia această dublă Întîlnire 7 

— Cu puține antrenamente de omo
genizare, datorită faptului că, tocmai 
în această perioadă, mulți dintre ju
cătorii mei au fost chemați cîteva 
zile la pregătirile lotului național. 
Deși am adus lingă lot șl pe ceilalți 
dlnamoviștl neselecționați, nu am pu
tut, în acest răstimp, să dispun de 
Întreaga echipă decît la două jocuri a 
cite trei seturi. Abia joi am efectuat 
un antrenament mai serios, cu tot 
efectivul, la care a asistat șl noul 
secretar general al Federației, Rodica 
Șlclovan, iar vineri am susținut și 
un meci de verificare.

Ne-ar fi trebuit cel puțin 10 zile 
pentru pregătiri tactice, dar n-am a- 
vut posibilitatea să le facem...

— Toți jucătorii sînt tn plenitu
dinea

— Nu 
ușor la 
pendent 

forțelor 7
chiar. Cîțiva s-au îmbolnăvit 
pregătirile lotului sau lnde- 
de acestea : Păușescu, Oros,

RASRJlNgt.
FROF. CORNELIU TATU, CIMPENL

C« înseamnă I.C.H.F. ? (Este vorba d« 
divizionar» de baschet!) întreprinde

hidroenergetice șî
NICOLAE STER- 
susține prietenul 

dacă
Ce

șl regulamentul :
se îndrepta tn poarta 

de a depăși linia porții, 
o persoană care nu este 

fotoreporter

rea de construcții 
forare

FLOREA MINCU șl
FU, CRAIOVA.
dv., susține 
mingea, care 
goală, înainte 
este oprită de 
în joc, de pildă de un 
(n.n. fotoreporterii noștri sînt instruițl 
să nu facă pentru nimic In lume așa 
ceva !), arbitrul nu acordă gol, ci 
i,minge de arbitru". Aceeași decizie o 
va lua conducătorul jocului, șl în ca
zul cind mingea ar fi Intrat de-a bl- 
nelea în poartă, dar, înainte de a fi 
depășit linia porții, a fost atinsă de 
o persoană care nu era în joc („corp 
străin"). Făcînd această precizare, 
sperăm că nu i-am dat o idee unul 
suporter certat cu etica sportivă I

maria PONOMAKENCO. Un cam
pionat mondial de table 7 N-am auzit 
despre existența unei astfel de com
petiții, însă nu m-ar mira să se or
ganizeze șl un asemenea 
Dar, jocul 
dolală, nu 
o formă o 
caz, m-ațl 
dv. !

CONSTANTIN MIHAILOIU, COMUNA 
MARGARITEȘTI. Există un cîntec „Fe
ricirea mea e in miinile tale", însă 
este un risc prea mare să legați fe
ricirea de rezultatele unei echipe de

campionat", 
de table, distractiv, fără ln- 
poate fi considerat sub. nici 
disciplină sportivă, tn orice 
făcut „marț" cu Întrebarea

fotbal, îri speță, formația dv. favorită. 
Steaua. Căutați, pentru orice eventua
litate, și alte surse de fericire !

TRAIAN RESTEA, BRAȘOV. Ion Țl- 
riae va Wnplini 35 de ani. la 9 mal. 
Că e născut la Brașov, știați ?

VASILE BOLBOJA, SATUL TINGANU.
Tema este neinteresantă : dacă numele 
real al semnatarului acestor rinduri 
este sau nu. este... Ion Poștașu. Dar 
catrenul trimis, înseamnă o promisiu
ne pentru viitor. Vă așteptăm cu plă
cere.

SILVIA MĂRGINEAN, COPȘA MICA, 
i,Vreau să știu de ce tocmai Dumitra- 
che n-a fost ales în lotul național, tn 
acest an“. Nimeni nu va reuși, vreo-

în curînd

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
SI RESTAURANTE - BUCUREȘTI1 ’

anunță că în curind se va redeschide

in parcul HERĂSTRĂU restaurantul

PESCĂRUȘ
complet renovat, cu încălzire 
centrală, pentru sezonul rece

(7622)

mergem
PROSPECTELE

TRAGERII

CARE

SE GĂSESC

IN TOATE

PRONOSPORT.

AGENȚIILE 

LOTO-

ATLETISM. Sala „23 August", de la 
ora 9,30; campionatul municipal pen
tru seniori ș! juniori H.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 9: I.C.H.F. — C.S.U. Galați (m.A), 
Steaua — Universitatea Timișoara 
(m.A.), Dinamo — I.E.F.S. (m.A); 
sala Constructorul, de la ora 9: Vo
ința — Prog* sul (m.B.), Mine-E- 
nergle — P.T.T. (m.B.), Constructo
rul — Universitatea Iași (f.A.); sala 
Gluleșil. 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 
orașelor București șl Sofia.

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

VOLEL Sala GluleșH, ora 9: Con
fecția — Farul Constanța (B m.).

ONOUAFOflMULĂTEHNICÂ 
la TRAGEREA 

EXCEPȚIONALĂ 

LOTO
PREMII DE:

100.000lei, 
AUTOTURISMEși 
excursii în UKS.S.

(PARTEA SUDICĂ)

■ ■ ■

A

Tutovan, Udișteanu, dar sînt recupe
rabili. In schimb, Dumănoiu s-a acl- 
dentat serios la lot (disjuncție acro- 
mio-claviculară) și nu va putea face 
deplasarea. El rămtne, aproape sigur, 
indisponibil și pentru turneul semi
final din Olanda, la care sperăm să 
ne calificăm.

— în această situație nu vi se 
pare riscantă hotărîrea de a juca 
ambele partide în deplasare 7

— Hotărîrea nu este a clubului 
nostru, ci a federației. A fost luată 
pentru a nu perturba pregătirea lotu
lui național. Cu toate inconvenientele 
ivite, noi credem că nu există motive 
de tețnere în privința calificării.

— ȘI Steaua a crezut același lu
cru, dar a fost eliminată de echi-

ECHIPELE FEMININE ROMÂNEȘTI
ÎN CUPELE

în luna februarie, echipele femi
nine Rapid București și Dinamo 
București debutează în actuala e- 
diție a cupelor europene. Campioa
nele tării, voleibalistele de la Ra
pid, au o sarcină foarte dificilă în 
partidele pe care trebuie să le sus
țină în C.C.E. cu N.I.M. Budapesta,

GIURGIU. NU e O... 
O. de la Melbourne 
reprezentat! de patru 
patru s-au Întors cu 
aur (N. Linca), două

dată, să-l aducă la unison pe iubitorii 
fotbalului I După oa 1 s-a reproșat lui 
Valentin Stănescu că folosește vechi 
tipare, că nu are suficient curaj pen
tru mari înnoiri, acum, cînd a pornit 
pe acest drum, dv. îl reproșați că nu 
se Întoarce -napol (scuzați-mi pleonas
mul). Vorba iul Caragiale : \Ori să se 
modifice, primesc, dar să nu se schim
be nimic, ori..."

ALEXANDRU GH. MOȘOIU, BUCU
REȘTI. A existat un moment cînd

■ Oradea a avut două echipe în Di
vizia A la fotbal: C.A.O, și Crișana.

MARIN TOSU, 
poveste. La J. 
(1956), am fost 
boxeri, și toți 
medalii. Una de 
de argint (Gh. Negrea șl M. Dobrescu) 
șl una de bronz (C. Dumitrescu).

TUDORICA COȘEREANU, CARACAL. 
Echipa dv. preferată este F.C. Argeș, 
dar dacă ea nu va evolua bine în 
retur, vă „faceți" stelist. Dațl-mi voie 
să nu vă cred. Numai fotbaliștii schim
bă echipele. Suporterii, nu !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Ajax 
Amsterdam a cîștigat „Super-Cupa Eu
ropei", învlngînd pe Milan

Acum, după : 
Bravo lor !
Super-Cupă, 
Super... scor 1
Ing. IANOȘ ROJHONA, 

cite ori a fost numărat_______
In meciul cu G. Foreman 7 De 5

cu 6—0 :

CLUJ. D* 
Joe Frazier, 

ort.

dinÎnainte de a fi fost scos definitiv 
luptă, în repriza a doua.

Ilustrații : N. CLAUDIU

„CUPA
(Urmare din pag. 1)

va părea puțin pompoasă, dar pen
tru noi competiția poate fi, într-a- 
devăr, asimilată cu ceea ce se nu
mește o divizie. Și pentru că de
cembrie a marcat startul în „Cupă", 
gama întrecerilor a fost, bineînțe
les, îmbogățită cu sporturile de se
zon. Astfel, grupului de patinatori 
care s-au întrecut pe gheața lacu
lui Cișmigiu, li se va alătura, Ia 
sfîrșitul acestei săptămini, un lot 
de 60 de elevi care, deplasîndu-se 
la Predeal într-o excursie, urinează 
să participe la concursurile de să
niuțe și schi.

— Am remarcat în vitrina cu 
trofee a liceului, intervenim noi, 
numeroase diplome, pe care însă 
am întîlnit cam aceleași nume: 
Mihaela Achitn, Manole Zisulescu, 
Gabriela Jiduc, Mihaela Șerban, Emil 
Sebe. Am dedus, deci, că aceștia 
sînt elevii care s-au remarcat în 
mod consecvent la crosuri, pentat-

w. ■ ■

x.-- *
'-.■Xrl

»

pa belgiană Rebels Lierrs... Ce 
știți despre viitoarea adversară 7

— Nu știm mare lucru. Doar că 
este o echipă destul de modestă, al
cătuită din numeroși jucători tineri, 
lipsiți de experiență internațională, 
ceea ce ne face să credem că nu s-a 
greșit totuși, hotărfndu-se disputarea 
ambelor meciuri în deplasare.

— Ce formulă de echipă veți 
utiliza împotriva Iul Hispano 
Frances Barcelona 7

— Prin ieșirea din sextet a Iul Du- 
mănoiu, am modificat puțin liniile. 
Formula de echipă va fi următoarea : 
Udișteanu, Vraniță, Tutovan, Schrei
ber, Oros, Tîrlici (Păușescu). Voi 
avea la dispoziție pe Marinescu, 
roiu și G. Enescu...

mai 
Bă-

EUROPENE
for-una dintre cele mai puternice 

mâții de club din Europa, dețină
toare a trofeului. Pînă la primul 
joc au mai rămas doar două săp- 
tămîni, fapt care trebuie să im
pulsioneze pe giuleștence în inten
sificarea pregătirilor. învingătoarea 
din cele două jocuri (returul se 
va desfășura în București, la 16 
februarie) se califică în turneul 
final.

Dinamo, care participă Ia Cupa 
cupelor, are în schimb o misiune 
mai ușoară în dubla întîlnire cu 
Fenerbahce Istanbul și o bună 
șansă de a se califica în turneul 
final al competiției, programat în 
martie.

DIVIZIA NAȚIONALA A JUNIORILOR ȘI ȘCOLARILOR

CLASAMENTE DUPĂ PBIMUL TUR
MASCULIN

Seria I : i. Școala sportivă Rm. Sărat 
10 p. 2. Școala sportivă P. Neamț 8 p, 3. 
școala sportivă Bacău 8 p, 4. c.s.M. su
ceava 8 p, 5. Școala sportivă Botoșani 
6 p, 6. Liceul „G. Bacovla" Bacău 5 p.

Seria a Il-a : 1. Școala sportivă Buzău 
9 p. 2. Școala sportivă Ploiești 9 p, 3. 
Liceul Militar Breaza 8 p, 4. Petrolul 
Ploiești 7 p, 5. Școala sportivă Brăila 
6 p, 6 C.S.U. Galați 6 p.

Seria a III-a ; 1. Școala sportivă nr. 1 
Constanța io p, 2. Progresul București 
9 p, 3. Liceul Găești 8 p, 4. Școala spor
tivă nr. 1 Constanța 7 P. 5. Rapid 6 p, 
" * ‘ industrial energetic Constanța

IV-a : i. Școala sportivă nr. 1
9 p, 2. Școala sportivă nr. 3
9 p, 3. Dinamo 9 p, 4. Viito-

6. Liceul
5 P.

Seria a 
București 
București _. ..............
rul București 7 p, 5. Grupul școlar prof. 
„23 August" 6 p. 6. Steaua 5 p.

Seria a V-a s 1. Liceul cu program d» 
educație fizică nr. 1 Rm. Viicea 10 p, 
2. Școala sportivă Videle 9 p, 3. Școala 
sportivă Craiova 8 p, 4. Liceul indus
trial energetic Craiova 7 p, 5. Liceul 
cu program de educație fizică nr. 2 
Rm. Viicea 6 p, 6. Liceul „Frații Bu- 
zești" Craiova 5 p.

Seria a Vl-a : 1. Școala sportivă Timi
șoara 10 p, 2. Școala sportivă Caran
sebeș 9 p, 3. Liceul pedagogic Arad 7 P,
4. Liceul Buziaș 7 p, 5. Liceul Oțelul 
Roșu 6 p. 6. școală sportivă Oraș Dr. 
Petru Groza 6 p.

Seria a VII-a : I. Școala sportivă Tg. 
Mureș io p, 2. Școala sportivă Sibiu
9 p, 3. Școala sportivă Brașov 7 p, 4. 
Liceul „Paplu Uarian" Tg. Mureș 7 p,
5. școala sportivă Blaj 7 p, 6. Liceul 
agricol Sibiu 5 p.

Seria a VIII-a : 1. Școala sportivă Dej
10 p, 2. Școala sportivă Oradea 9 p, 3. 
Liceul N. Bălcescu Cluj 8 p. 4. Olimpia
S. Mare 7 p, 5. Școala sportivă B. Mare 
S p, 6. Școala sportivă Cluj 5 p.

TINERETULUI"
Ioane atletice, concursuri de orien
tare turistică și alte competiții or
ganizate anul trecut. Cîți dintre ei 
au făcut pasul spre marea perfor
manță ?

— înțeleg că întrebarea dv. se 
referă la acea verigă care stabilește 
legătura dintre sportul de masă și 
cel de performanță, între cantitate 
și calitate. Tocmai de aceea aș 
vrea să subliniez, în primul rînd, 
că acești copii s-au evidențiat în 
competiții la care participarea ele
vilor noștri a fost intr-adevăr de 
masă. Cel mai bun exemplu l-ar 
constitui — poate — crosurile, Ia 
care au concurat clase compacte. 
In ceea ce privește răspunsul con-

ÎN JUDEȚUL IAȘI A NINS PUȚIN...
• în județul Iași a nins, în ge

neral, puțin spre regretul tineretu
lui de la sate care n-a putut par
ticipa din acest motiv la nici o 
acțiune de schi și săniuș, organi
zată în cadrul „Cupei tineretului". 
S-a participat, în schimb, la con
cursuri de tenis de masă și șah 
la care, după cum am fost infor
mați, numărul competitorilor a fost 
destul de ridicat,

• Printre asociațiile sportive 
fruntașe, cu rezultate bune în în
trecerile „Cupei tineretului" se nu
mără cele din comunele Dagița 
(prof, de educație fizică Mihai An- 
dronic), Horăști (prof. Alexandru 
Ananina), Bogdănești (prof. Gheor- 
ghe Jicu), Moțca Al. I. Cuza, Ți- 
gănaș și Răducăneni, asociații care 
au primit în dotare — alături de

Sportul

Echipele participante pășesc m 
partea a doua a întrecerii avînd 
de disputat două tururi (tur-retur), 
urmînd ca formațiile clasate pa 
primele două locuri să-și /dispute 
semifinalele și apoi finalele. După 
cum este cunoscut, campionatele 
eșalonului secund (echipele, atît 
cele feminine cit și cele masculine, 
au fost împărțite în 4 serii a cite 
6 formații) angrenează în activita
tea competițională de performanță 
aproape 500 de jucători și jucă
toare.

Constatăm însă că nu toate echi
pele cuprind sportivi care să cores
pundă solicitărilor activității de 
performanță în cadrul eșalonului 
secund, menținînd, totodată, în lo
turi elemente de mult plafonate șl 
depășite de vîrstă. Există, deci, o 
penurie de jucători și jucătoare 
care să facă față cerințelor și tot
odată întăririi activității de perfor
manță în cadrul Diviziei B, deși 
divizia școlară și de juniori ar pu
tea asigura cadrele necesare.

Avînd în vedere situația creată, 
începind cu acest an competițional 
S-a hotărit ca în echipele Diviziei 
B să poată evolua numai 3 jucă
tori care să depășească vîrsta de 
27 de ani. Totuși, această măsură, 
nu poate produce cotitura 
impunîndu-se altele și mai 
precum și introducerea, la 
la divizionarele A, a unor 
de control obligatorii, limite 
lie și vîrstă, astfel ca 
„secunzilor" să devină cu adevărat 
o treaptă intermediară viabilă între 
divizia școlară și campionatul Di
viziei A.

dorită, 
stricte, 
fel ca 
norme 
de ta- 

întrecerea

Iulian COSTINIU

FEMININ
Seria I : 1. Școala sportivă „Unirea" 

Iași io p, 2. Penicilina lași 9 p, 3. Școala 
sportivă Piatra Neamț 8 p, 4. Școala 
sportivă Botoșani 7 p, 5. Liceul Peda
gogic Btrlad 6 p. 6. Grupul școlar coop. 
Huși 5 p.

Seria a Il-a : 1. Școala sportivă Ba
cău 9 p, 2. Școala sportivă Buzău 9 p,
3. Școala sportivă Galați 9 p, 4. Liceul 
nr. 1 Medgidia 7 p, 5. Liceul Urziceni 
6 p, 6. Viitorul București □ p.

Seria a in-a : 1. Școala sportivă To- 
Plița 10 p, 2. Școala sportivă Brașov 9 p, 
3. Școala sportivă M. Ciuc 8 p. 4. Școa
la sportivă Blaj 7 p, 5. Grupul școlar 
„Vitrometan" Mediaș 6 p. o. Școala spor
tivă Turda 5 p.

Seria a IV-a • 1. Farul Constanța 10 
p, 2. Școala sportivă Ploiești 9 p, 3. școa
la sportivă nr. 1 Constanța 8 p. 4. Li
ceul nr. 3 Tirgoviște 7 p. 5. Școala spor
tivă „Unirea" Tr. Măgurele 6 p, 6. Li
ceul pedagogic Cîmpulung Muscel ș p.

Seria a V-a : i. Școala sportivă nr. I 
Buc. io p, 2. Școala sportivă nr. 2 Buc. 
9 p, 3. Dinamo 7 p, 4. Școala sportivă 
nr. 3 Buc. 7 p, 5. Școala sportivă Cra
iova 7 p, 6. Rapid 5 p.

Seria a Vl-a : 1. Școala sportivă Ca
ransebeș io p, 2. Școala sportivă Arad 
9 p. 3. Școala sportivă Timișoara 8 p,
4. Liceul Oțelul Roșu 7 p, 5. Școala 
sportivă Lugoj 6 p. 6. Liceul pedagogic 
Arad 5 p.

Seria a VH-a : 1. Școala sportivă Sibiu 
10 p. 2. Liceul cu program de educație 
fizică Em, Vîlcea 9 p, 3. Liceul Slmeria 
8 p, 4. Școala sportivă Aiud 7 p, 5. Școa
la sportivă Deva 6 p, 6. Liceul Miercu
rea Sibiului 5 p.

Seria a VIII-a : 1. Școala sportivă Tg. 
Mureș 9 p, 2. Liceul pedagogic Slghet 
9 p, 3. Liceul N. Bălcescu Cluj B p, 4. 
Liceul Tlrnăvenl 7 p. 5 Liceul Bistrița 
7 p, 6. Liceul Zalău 5 p.

creț Ia. 
camdată 
chim a 
sportivă

întrebarea adresată, doo- 
nuinai eleva Mihaela A- 
fost legitimată la Școala 
de atletism.

★
Un liceu care și-a sărbătorit 

semicentenarul are, bineînțeles, tra
diție. Și în domeniul sportiv. Nu 
credeți, oare, că școala de pe băn
cile căreia s-au ridicat asemenea 
campioni cum ar fi Ilie Năstase, 
Cristina Balaban, Augustin Deleanu 
și alții are toate temeiurile ca să 
promită sportului nostru de per
formanță noi și noi talente ? Multe 
dintre ele încep drumul acum, deo
camdată anonim, în întrecerile din 
cadrul „Cupei Tineretului"...

etapei a doua a „Cupei".
Dacă în județul Iași nu a nins 
cit să permită organizarea u- 
concursuri de schi și săniuș.

alte 43 de asociații sportive — 
mese de ping-pong, din partea Co
mitetului județean al U.T.C.

• Comisia de organizare a „Cu
pei tineretului" a stabilit un nu
măr de 22 de centre cu condiții 
de practicarea schiului dintre care 
Bîrnova, Osoi, Gropnița, Moțca, Da- 
gîța, Doinești, vor găzdui întrece
rile

•
atît 
nor 
în schimb, gerul a fost destul de 
persistent ca să înghețe rîurile și 
lacurile. Pe asemenea patinoare 
naturale au fost organizate con
cursuri de patinaj 1a Podul Iloaiei, 
Tirgu Frumos, Prisăcani, Grozești 
și Victoria.

PE TEME DE PREGĂTIRE

ÎNCĂLZIREA - CONDIȚIE DE CALITATE
A ANTRENAMENTULUI Șl JOCULUI

Ne găsim tn plină perioadă pregăti
toare de iarnă. Ședințele de instruire au 
acum o densitate caracteristică unul mo
ment de virf al acumulărilor din acest 
sezon. Au început șl jocurile de verifi
care. Se muncește cu multă sîrguință, 
interes și elan. Peste tot. fără excepții 
aproape, atenția este îndreptată asupra 
îndeplinirii ritmice a programului gene
ral de antrenament șl, mal ales, asupra 
conținutului acestuia, se vorbește toarte 
mult despre volum șl intensitate. se 
pune accentul pe dpzarea mai judicioasă 
a efortului, elemente indiscutabil deci
sive In realizarea performanței.

Se Intimplă insă uneori ca preocupă
rile acestea, vizînd numai ceea ce este 
socotit ca,principal în procesul de pre
gătire, să-j facă pe unii a privi cu oare
care superficialitate unele probleme 
apreciate de obicei ca secundare, cărora 
totuși practica fotbalistică nu le refuză 
niciodată dreptul de a-și spune cuvîntul, 
într-un fel sau altul, de a deveni Și ele 
probleme majore în anumite împrejurări 
atunci cînd se încearcă a se ajunge de 
la efect la cauze. Și unul dintre așa- 
zisele „amănunte" aie instruirii din 
orice perioadă a anului, despre care ne 
propunem, în rândurile ce urmează, 
citeva succinte considerații, este și acela 
care se referă la capitolul introductiv 
a lecției de antrenament, la aceea uver
tură a jocului, cum i se mai spun® 
foarte sugestiv, la încălzire. Adică acti
vitatea destinată a pregăti sportivul 
pentru solicitări Intense, asigurând, prln- 
tr-un complex de exerciții, trecerea trep
tată a organismului acestuia de la starea 
de repaos la efort.

Punînd în discuție problema aceasta a 
încălzirii nu ne glndim de fel a reveni 
asupra unor elemente șl date de ordin 
pur teoretic Pe care, presupunem, ■ că 
antrenorii noștri le cunosc Momentul 
actual al pregătirii, etapa jocului de ve
rificare mai exact spus, ne impune o 
mai strînsă legătură cu practica. De 
aceea am și apelat la experiența unor 
reputați tehnicieni In această privință, 
cărora le dăm cuvîntul in continuare. 
Mai Întîi, prof. Nicolae Petrescu : „în
călzirea dinaintea jocului presupune, ca 
scop, durată și conținut, două faze, pri
ma dintre acestea sau Încălzirea fiziolo
gică iși propune, intr-un interval de 
timp de 7—8 minute, ridicarea volumului 
de circulație sanguină, pentru ca Întreg 
sistemul muscular al jucătorului să 
poată intra în acțiune. Frecvența pulsu
lui atinge acum valori de 120—130 bătăi 
pe minut, iar mijloacele folosite lu acest

„METRONOMUL" LIDERILOR
Afară e o zi de primăvară. înăl

țimile, care protejează cu grijă 
Herculanele, au ieșit de mult de 
sub neguri, soarele e stăpîn. Cer- 
năianu a pus punct antrenamen
tului, care n-a fost deloc blind, și 
— după o binefăcătoare sauna — 
cîteva clipe de relaxare sînt ofe- 

craiovean. în 
la „Hercules", 
în jurul mese- 
comodele foto- 
multă vreme.

rite întregului lot 
primitorul hol de 
discuțiile se înfiripă 
lor; îmbiați și de 
Iii, zăbovim mai 
Subiectele neterminate se mută, 
într-un tîrziu, la mesele cantinei 
nr. 1 acolo unde fotbaliștii craio- 
veni iau dejunul.

Interlocutorul nostru e unul din
tre acei oameni ai echipei ale că
ror strădanii nu sînt îndeajuns 
subliniate. E Lucian Strîmbeanu, 
conducătorul de joc al Universității 
de aproape opt ani. Ca și un Sur- 
dan în echipele timișorene, un Dinu 
(ex-rapidistul), un Antonescu (cînd 
juca mijlocaș Ia . Farul) ,un Vigu la 
Steaua (i-am notat pe cîțiva din
tre „contemporanii" de specialitate 
ai craioveanului, mijlocașul dreapta 
al formației din Craiova, consumă, 
meci de meci, de atîția ani, o enor
mă energie și cheltuiește inspirație 
și se zbuciumă ca să dea echili
bru și culoare jocului. De asta, zi
ceam pentru acei ,,metronomi" care 
s-au ridicat odată cu Strîmbeanu, 
dar și pentru predecesorii lor, ca

AGENDA PREGĂTIRILOR • AGENDA PREGĂTIRILOR
O SCHIMBARE FĂRĂ 

PRECEDENT

Petrolul Moinești, ocupanta locu
lui 16 în seria I a Diviziei B, este, 
într-un fel, o performeră. Dar o 
performeră în înțelesul negativ al 
cuvîntului. Echipa petroliștilor din 
Moinești este autoarea unei „per
formanțe" dobîndite nu pe terenu
rile de fotbal, ci în birourile con
ducătorilor asociației, care, în se
zonul trecut, în decurs de numai 
patru luni, au procedat de trei ori 
la schimbarea antrenorului I Mai 
întîi a fost înlocuit, în vara tre- 

AMĂNUNTE

«cop te aleg dintre cel» ale pregătirii 
fizice generale, adică mers șl alergare, 
exerciții de gimnastică de pe Ioc șl din 
mișcare. Cea de a doua fază a încăl
zirii, cu o durată de 10—12 minute, denu
mită și neurofotbalistică, este un verita
bil preambul al jocului și urmărește 
pregătirea și activizarea căilor condițio
nate ale sistemului neuro-muscular, ri
dicarea tonusului nervos. Frecvența pul
sului trebuie să ajungă acum pînă la 
160 de bătăi pe minut. Jucătorilor li se 
indică a executa un grup de mișcări, cu 
caracter specific, cuprinzînd cite ceva 
din întreg bagajul motrie al jocului șl 
anume : sprinturi cu și fără balon, pase, 
tras la poartă și chiar triaturi de joc 
po anumite porțiuni ale terenului. Un 
deosebit accent se pune de astă dată pe 
individualizare".

Acesta ar fi modelul, să-l spunem cla
sic, al încălzirii. Problema următoare 
care interesează, In aceeași măsură ca 
șt eșalonarea unei astfel de activități 
programată pe parcursul a aproximativ 
20 de minute dinaintea unei intilnlri, 
este legată de Întrebarea : unde se gre
șește mai mult și cum 7 Răspunsul an
trenorului federal C. DRAGUȘIN este in

IERI, LA BUȘTENI

DINAMO - F.C. ARGEȘ 1-0 (1-0)
BUȘTENI 26 (prin telefon, de la cores

pondentul nostru), ieri a avut loc în loca
litate meciul amical dintre divizionarele A 
Dinamo șl F.C. Argeș. In ciuda terenu
lui acoperit de zăpadă și pe alocuri cu 
gheață, ambele echipe au angajat due
luri spectaculoase, făcînd dovada unei 
bune pregătiri fizice, piteștenii au com
binat mai mult, dar au dovedit Inefica
citate in fazele de poartă. Dinamoviștil 
tn schimb au făcut pătrunderi spec
taculoase, directe spre „buturile" ad
verse. Golul a fost înscris de Dumitra- 
che (min. 8), tot el fiind acela care a ra
tat o altă bună ocazie in min. 56, cind 
a trimis puternic balonul in bară. An
trenorii celor două echipe au folosit 
următorii jucători :

Dinamo : Caval — G. Sandu (Cheran) 
M. Marian, Dobrău (G. Sandu), Lucuță 
(Deleanu) — Sălceanu, Sâtmăreanu II 
— Lucescu (Fl. Dumitrescu). Dumitra-

CONFIDENTE CU...

:.i

ți pentru cei care s-au mai ridi
cat în această specialitate' — Ni- 
cușor, Constantin, Badea, Emil Pe
tru, din prima grupă, Dumitru, 
Nunweiller VI, Llbardi, Mulțescu, 
Simionaș etc. etc., — avem prea 
multă grabă adeseori cînd le ju
decăm rolurile și răspunderile. Dar, 
fără laborioasa lor prezență, joc de 
joc, angrenajul formației e lovit 
puternic și se dezechilibrează.

Strîmbeanu ține această baghetă 
la Universitatea din primăvara lui 
1966. Atunci, în meciul cu Rapid, 
intra într-un unsprezece care-i mai 
număra pe Papuc, Mihăilescu, De
liu, Mincă, Bîilan, Sfîrlogea, Plu
garii, Eftimie, Ivan, Ionescu. Și 
rămas a fost, nemailipsind NICI 
UN MINUT pînă la terminarea 
campionatului și atîtea alte zeci și 
zeci de partide de atunci și pînă 
astăzi. Judecă lucid și fără pati
mă lucrurile; pe adversari ca și 
pe coechipieri. Descoperi în con
vorbirea cu el pe jucătorul care 
cîntărește fiecare pasă, fiecare 
minge. Nu se avîntă în verdicte, 
nu dă sentințe absolute. Crede în 
progresul echipei sale. „Mă bucură, 
mai cu seamă, rezistența și solidi
tatea ei în deplasare. Punctele 
luate afară au valoare dublă, lu
crul ăsta se știe". Ar vrea ca re
turul să confirme și — în privința 
calității jocurilor de pe terenul cra- 
iovean — să amplifice ceea ce s-a 

cută, antrenorul Talpă — care se 
făcuse „vinovat" de promovarea e- 
chipei în B ! — cu Victor Mălăeru. 
Startul echipei în campionat a fost 
nefavorabil, ea fiind învinsă pe te
ren propriu de Metalul Plopeni. A 
doua zi după acest eșec, Mălăeru 
a fost înlocuit cu..., Talpă. Un an
trenor a fost concediat, rețineți, 
după o 6ingură etapă, fapt fără pre
cedent (Dacă, bineînțeles, nu o fi 
fost înlocuit pe undeva un antrenor 
la pauză sau prin minutul 85!). 
După meciul disputat acasă în e- 
tapa a 13-a cu Metalul Mija, meci 
încheiat Ia egalitate (0—0), Talpă 
a fost înlocuit cu...Mălăeru !

Era imposibil ca,.în condițiile a- 
cestei instabilități a antrenorilor, 
echipa — și așa handicapată de 
lipsa experienței și maturității re
clamate de Divizia B — 6ă poată 
avea prestații și rezultate supe
rioare în campionat. Sfîrșitul se
zonului trecut a găsit formația din 
Moinești în zona retrogradării, pe 
locul 16, consecință firească a fră- 
mîntărilor și confuziei provocate de 
însăși conducerea asociației.

Jucătorii din Moinești și actualul
— sînt 
retur să 

puncte 
care-i separă de... rămînerea în Di
vizia B. De aceea, ei se pregătesc 
cu rîvnă și ambiție la Slănic-Mol- 
dova unde i-am întîlnit zilele tre
cute. Lebădă, Petroiu, Ionescu, Voi- 
nea, Ene, Chiva, Mihai, Caidas, 
Florea, Moraru, Hanganu, Dobrescu, 
Lascăr, Mocănașu, Diceanu, Flo
rian, Gurău și Huțanu sînt supuși

lor antrenor — Mălăeru 
unanimi în dorința ca în 
remonteze diferența de

LICEENII BACAUANI INVITAȚI IN AUSTRIA
educație fizică din Bacău Datorită aces
tui motiv, liceeni băcăuoant au fost in
vitați de organizatorii competiției să par
ticipe și la ediția din 1974, pentru a-și 
putea apăra titlul cucerit cu un an ir» 
urmă.

A doua ediția a Campionatului inter
național școlar se va desfășura, anul 
acesta. în Austria. Meciurile sînt pro
gramate între 23 și 25 iunie. După cum 
se știe, prima ediție a competiției a avut 
loc în Franța, la Vriile, șl a fost cîștlgată 
în mod strălucit de echipa Liceului de 

măsrur» să ne ofere lămuririle necesare t 
„Uneori încălzirea se face prea puțin, 
din comoditate sau din subaprecierea 
valorii adversarului. In aceste cazuri 
pericolul de accidente, Întinderi tn spe
cial, este aproape inevitabil. Alteori în
călzirea se face dincolo de limita celor 
160 de pulsații pe minut și toxinele pro
duse în această situație tac mal mult 
rău decit bine. In sfirșit, mai trebuia 
spus că pentru ca Încălzirea să-și atingă 
cu adevărat scopul este absolut obliga
toriu ca Jucătorii să Intre imediat In joc 
după efectuarea ei sau după cel mult 
cinci minute, altfel efectul binefăcător al 
acestei pregătiri a organismului pentru 
efort se pierde fără nici un sens și în 
detrimentul confruntării ulterioare cu 
adversarul, tn cazul jocului".

Iată deci cîteva observații utile. pe 
marginea unui subiect ce se menține 
permanent în actualitate șl care invită 
pe antrenori la o mai atentă preocupare 
în această privință. Pentru că încălzirea 
este o parte integrantă a procesului de 
instruire șl jocului. Mal mult chiar, este 
una dintre condițiile reușitei acestora.

Mihai IONESCU

che, Radu Nunwelller, Custof. (înlocu
irile au fost efectuate după pauză).

F.C. Argeș : Ariclu (mln. 30 Cristian)
— Plgulea Olteanu, Vlad, Ivan — Pre- 
purgel, M. Popescu — Radu, Zamfir 
Roșu, Jercan (în repriza a Il-a : Stan
— Moisescu, Dinu. Cirstea, Nedelcu —
Mustățea, Tronaru — Petrache, Burcea, 
Radu, Jercan) V. ZBÂRCEA

„CUPA CARAIMANUL"
Ieri au Început la Bușteni, jocuri!» 

competiției dotate cu „Cupa Caraitna- 
nul". Primele rezultate : Minerul Cavnlc 
— Viitorul Vaslui 2—1 (1—0) șl Carfi- 
manul Bușteni — C.S. Tlrgoviște 2—1 
(2—1). Astgzi au loc partidele : Delta 
Tulcea — Minerul Cavnlc șl Minerul 
Motru — C.S. TirgOviște. (Z. Victor — 
coresp.)

;ș
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realizat în prima parte a campio
natului. „Parcă avem greutăți de 
picioare, parcă debutăm la fiecare 
meci acasă. Vrem să facem mult 
și nu reușim totdeauna". Socotește 
că adversarul cel mai redutabil tot 
Dinamo rămîne. „E, totuși, cel mal 
rutinat, mai format, dintre concu- 
renții noștri". îl socotește pe Bă
lăci o apariție de mare folos pen
tru echipă. „Are ochi, tehnică bună, 
curaj, e ambițios. Poate ajunge de
parte". Această judecată obiectivă 
aveam s-o întîlnim și la Ivan, alt 
concurent al tînărului half urcat 
rapid în prima formație. Am mai 
vorbit destule cu Strîmbeanu. Spa
țiul rezervat întilnirii noastre ne o- 
bligă să încheiem însă aici un dia
log interesant cu unu] dintre bra
vii jucători ai primei divizii.

Eftimie IONESCU

zilnic unor antrenamente intense. 
Ei urcă de două ori pe zi, cu pre
țul unor solicitări maxime, „cele 
300 de trepte" de pe spinarea mun
ților Nemira, cu speranța că în fi
nalul sezonului care vine vor rotiși 
să urce două locuri pe scara cla
samentului...

D. VIȘAN

DOAR 14 JUCĂTORI IN LOTUL 
ELECTRONICII OBOR

(

Conștienți de comportarea 
destă (locul 10) avută în turul 
pionatului, fotbaliștii oboreni v.__
reluat antrenamentele cu hotărîrea 
ca în sezonul viitor să aibă o e- 
voluție superioară. Prima ședință 
de pregătire s-a desfășurat la 11 
ianuarie, după ce cu o zi înainte 
a fost trecut cu bine controlul me
dical. Echipa a avut un tur agitat; 
după numai șase etape, cînd e- 
chipa ocupa locul 5, antrenorul Ca
rol Szekeli a fost înlocuit cu Se
bastian Taciuc. Acum, o dată cu 
primul antrenament, a fost readus 
ta conducerea echipei C. Szekeli. 
Lotul oborenilor este alcătuit din 
jucătorii : Voicu, Velicu, Focșa, Mo
raru, Enciu, Sabău, Nicolae, Popa, 
Anghcl, Ciobotaru, Muia, Lățosu, 
Nisipeanu și Iancec.

în programul de pregătire al e- 
chipei mai sînt prevăzute, pe lingă 
antrenamentele care se desfășoară 
zilnic, și cîteva jocuri amicale cu 
Steaua, Rapid, Progresul București, 
Tehnometal și Flacăra roșie.

mo- 
cam- 
și-au

V. IORDACHE



ECHIPAJUL LUI PANȚURU PE LOCUL 15

echipaje din
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compararea 
(5,37) eu cel

DUPÂ PRIMA ZI,

reies® imediat din 
timpului său de start 
al fruntașilor !

Au luat țtartul 19 
10 țări.

ST. MORITZ. 26 (prin telefon). — 
Pe celebra ptrtie Olympia-Run din 
localitate au început, sîmbătă di
mineață, campionatele mondiale de 
bob rezervate echipajelor de 4 per- 
•oane.

Un timp excelent — frig și se
nin — a favorizat desfășurarea pri
melor două manșe ale competiției, 
în fața unui numeros public, for
mat în majoritate din turiști.

Potrivit pronosticurilor, după pri
ma zi de concurs conduce în cla
sament excelentul pilot vest-ger
man Wolfgang Zimmerer. Echipa
jul său (din care mai fac parte 
Manfred Schumann, Albert Wiirzer 
și frînarul Peter Utzschneider) a 
realizat, de altfel, în manșa a doua, 
un nou și excepțional record al 
pîrtiei, cu timpul de 1:11,94. Acesta 
este singurul echipaj care, pînă a- 
cum, a reușit să coboare sub 1:12. 
Timpii remarcabili realizați de e- 
chipajul R.F.G. I se datoresc, în 
primul rînd, unei viguroase mane
vre de împingere la plecare, ceea 
ce îi permite să obțină performanțe 
de start de 5,02.

Cu cel mai bun rezultat în pri
ma manșă (1:12,11), echipajul el
vețian condus de Hans Candrian 
șl-a asigurat locul 2 după prima zi 
de întreceri. Deși realizase la an
trenamente un record al pîrtiei și 
deși a adoptat în echipaj pe cele
brul atlet Nickel, pilotul vest-ger- 
man Horst Floth nu a mai reușit, 
sîmbătă, să ocupe decît locul 5.

Pentru proba de bob 4, pilotul 
român Ion Panțuru și-a ales un e- 
chipaj format din debutanțl, din ti
neri boberl, pe care nădăjduiește 
să-i pregătească șl să-i rodeze pen
tru marile competiții ale ariilor ce 
vin. Firește că, în asemenea con
diții, asul nostru a trebuit să su
porte și consecințele imediate. E- 
chipajul său (cu Marian Huzum la 
frînă, Marcel Furdui și Horia 
Ilieșu) nu a reușit să se claseze, 
după prima zi, mai bine de locul 
15, pe baza timpilor din manșe: 
I — 1:14,66 și II — 1:14,36. La tra
cul inerent debutului, trebuie să a- 
dăugăm însă și slăbiciunea actuală 
a formației la împingere, ceea ce

Rezultate tehnice (după prima ri, 
3 manșe) : 1. R.F.G. I (Zimmerer) 
3:24,18 (1:12,24 + 1:11,94) ; 2. Elve
ția II (Candrian) 2:24,32 (1:12,11 4* 
1,12,21) ; 3. Austria I (Dellekarth) 
2:25,20 (1:12,29 + 1,12,91) ; 4. Elve
ția I (Stadler) 2:25,51 (1:12,71 + 
1:12-80) ; 5- R.F.G. II (Floth) 2:25,65 
(1:12,91.+ 1:12,74) ; 6. Italia I (Al- 
vera) 2:25,79 (1:12,78 + 1:13,01)..., 
15. România (Panțuru) 2:29,02.

Duminică dimineața se dispută 
ultimele două manșe.

INTERNATIONALE
DE TENIS

NOI CONSTRUCȚII SPORTIVE
<n

Ol

BIATLONISTUL VICTOR FONTANA PE LOCUL II
iN CONCURSUL DE LA HARAKOV

La Harakov (Cehoslovacia) au în
ceput întrecerile unui concurs In
ternațional de biatlon, la startul 
căruia sînt prezenți schiori din 
R.D. Germană, Polonia, România 
și Cehoslovacia.

în proba de 20 km fond, victoria 
a revenit cehoslovacului Petr PIoc 
cu timpul de lh 10:50. Pe locui doi 
s-a clasat sportivul român Victor

Fontana, cronometrat în lh 14:31. 
Concurentul român Gheorghe Gir- 
niță a ocuoat locul șase, cu timpul 
de lh 17 :38.

Cursa de 15 km rezervată junio
rilor a fost cîștigată de Mălinski 
(Cehoslovacia) — lh 00:06,

Competiția continuă astăzi 
disputarea probei de ștafetă 4X7,5 
km.

CU

B. ALMAJAN (Dinamo București)

AZI-FINALELE
ÎN „CUPA STEAUA

★
La Zakopane a început competi

ția internațională de biatlon pen
tru juniori „Cupa Prietenia" la 
care participă și sportivi români.

în prima zi a concursului s-a 
disputat proba individuală de 15 
km fond, încheiată cu victoria lui 
Klaus Siebert (R.D. Germană), 
cronometrat cu lh 08:34. Primul 
clasat dintre concurenții români a 
fost Gheorghe Păunescu, care a 
ocupat locul 14.

OMAHA — în primele partide 
din cadrul probei de dublu bărbați, 
perechea română Ion Sântei — To
ma Ovici a întilnit cuplul ameri
can Jimmy Connors — Vitas Geru- 
laitls, în fața căruia a pierdut în 
trei seturi : 2—6, 7—6, 2—6. Alte 
rezultate ; Karl Meiler, Jiirgen 
Fassbender — Jeff Austin, Dick 
Bohmstedt 4—6. 6—3, 7—5 ; Kalo- 
gheropoulos, Pinto Bravo — Ian 
Crookenden, Jeff Simpson 6—3, 
6—3.

PHILADELPHIA — Primul ma
re turneu Internațional de tenis 
al anului a continuat cu disputarea 
întîlnirilor din sferturile de finală 
ale probei de simplu. în cea mai 
disputată partidă a zilei, Arthur 
Ashe l-a întrecut cu 6—1, 6—7,
6—3 pe Adriano Panatta. întîlni- 
rea-derby dintre Rod Laver și 
Tom Okker s-a încheiat cu victoria 
în două seturi a campionului aus
tralian : 6—1, 6—2. în celelalte 
două partide, Jan Kodes a dispus 
Cu 6—4, 6—4 de Eddie Dibbs, iar 
Tony Roche l-a învins cu 6—4, 
6—4 pe Mark Cox.

LA HANDBAL

CEHOSLOVACIA-IUGOSLAVIA
RfZIJLTATE Dili

ZUROPINE LA
CUPElf
VOlfl

Rezultate înregistrate 
retur din cadrul turului 
europene la volei :

CAMPIONILOR EURO- 
masculin : TSV Miinchen

în partidele
Iî al Cupelor

masculin
(R.F.G.), 

etapei a

de handbal de la 
a continuat cu 
2-a. Reprezenta- 
reușit să învingă,

LA TENIS

„CUPA 
PENI" - 
1860 — Ujpest Dozsa Budapesta 3^-2 

.tUr pentru turneele semifi-
„ . t Ujnest Dozsa);

> — Blokker 
s-a calificat, 

(97—Sa), Blokker);
, „ ---- —r- — Partizan Tirana
3-2 (m tur 1—3; s-a calificat Parti
zan); S.C. Leipzig — U.C. Montpel
lier (Franța) 3—0 (în tur 3—1; s-a 
calificat S.C. Leipzig). Feminin : V.C. 
Hanovra — P.T.T. Montpellier 2—3 
(în tur 3—0; s-a calificat în turul ur
mător V.C. Hanovra); Partizan Rijeka 
— Van Houten (Olanda) 2—3 (în tur 
1—3; s-a calificat Van Houten); Start 
Lodz — Universitatea Basel (Elveția) 
3—0 (in _tur 3—0; s-a calificat Start 
Lodz); Ujpest Dozsa Budapesta — 
Dynamo Berlin 3—2 (în tur 1—3; s-a 
calificat Dynamo Berlin).

„CUPA CUPELOR" masculin : 
Akademik Sofia — Steaua Roșie 
Belgrad 3—2 (in. tur 3—2; s-a califi
cat pentru grupele semifinale Akade
mik) ; Leixoes Porto (Portugalia)___
Reszowia Rzeszow (Polonia) 0—3 (în 
tur 0—3; s-a calificat Reszowia); Ra- 
diotehnik. Riga — Ruda Hvezda Pra
ga 3—0 (în tur 3—1; s-a calificat Ra- 
diotehnik); Stade Francais — Lubiam 
Bologna 3—1 (în tur 0—3; s-a califi
cat Lubiam).

nale s-a calificat t 
Rembert Torhout (Be’ 
Haga 3—1 (în tur 1- 
la punctaveraj 
Ruini Florența

Turnuel 
Boblingen 
meciurile 
tiva Cehoslovaciei a
cu scorul de 19—18 (10—11), reduta
bila selecționată a Iugoslaviei, deți
nătoarea titlului olimpic. într-un alt 
joc, echipa R.F. Germania a întrecut 
cu scorul de 20—14 (9—6) formația 
Norvegiei. în clasament 
echipa Cehoslovaciei cu 4 
de Iugoslavia — 2 p. R.F. 
- 2 p și Norvegia — Op.

conduce 
p, urmată 
Germania

Valeria Balaj—Aurelia Trifu și C. Popovici—B. Almăjan

Competiția de tenis dotată cu 
„Cupa Steaua" a continuat cu dis
putarea întîlnirilor din „sferturi" și 
din semifinale — la masculin și 
feminin.

Constantin Popovici (Steaua) și-a 
demonstrat încă o dată calitățile 
de luptător și de jucător tenace, 
cîștigînd în două seturi, 6—4, 6—3 
întîlnirea cu I. Russen (Progresul), 
iar Z. Nemeth (Progresul) l-a în
trecut cu 6—1, 1—6, 6—2 pe Gh. 
Boaghe (C.S.U. Construcții). Sur
prinzătoare apare victoria lui B. Al- 
măjan (Dinamo București) în fața 
lui D. Nemeș (Steaua). Primul — 
deși neacomodat cu suprafața de 
zgură în sală, iar Nemeș beneficiind, 
de la deschiderea sezonului pe te
ren acoperit, de pregătire 
punzătoare — a reușit să cîștige 
în trei seturi. Rezultat final B. Al- 
măjan — D. Nemeș : 7—6, 0—6,
6—4. în sfirșit, în al patrulea meci 
al „sferturilor", M. Russu (C.S.U. 
Construcții) a cîștigat cu 6—1, 6—2 
confruntarea cu A. Roșianu 
(Steaua).

La feminin, în „sferturi", s-au în
registrat următoarele rezultate : Va
leria Balaj (Steaua) - 
Dinu (Progresul) 6—1, 
driana Caraiosifoglu ( 
Florica Butoi (C.S.U. Constr.) w.o. ; 
Mariana Nunweiller (Dinamo) — 
Mihaela Dimitriu (Steaua) 6—3,

cores-

6—2; Aurelia Trifu (Steaua) — 
Anca Floreșteanu (C.S.U. Constr.) 
6—2, 6—3.

în semifinale Valeria Balaj a în
trecut-o foarte ușor cu 6—0, 6—4, 
pe Adriana Caraiosifoglu, iar Aure
lia Trifu a cîștigat cu 6—4, 6—1 în 
fața Marianei Nunweiller. Așadar, 
vom asista la o finală în „familie", 
între reprezentantele clubului 
Steaua, Valeria Balaj — Aurelia 
Trifu.

în prima semifinală a seniorilor 
C. Popovici a cîștigat în două se
turi, 6—3, 6—4, partida cu Z. Ne
meth. întîlnirea nu a ridicat nici 
un fel de problemă învingătorului, 
Popovici — destul de familiarizat 
cu zgura sălii Steaua — luînd ini
țiativa chiar de la început. M. Russu, 
jucînd excelent în primul set, a 
trecut foarte ușor de B. Almăjan : 
6—1. Dar dinamovistul bucureștean 
și-a _ revenit în următoarele două, 
reușind să ofere destule faze spec
taculoase, mai ales datorită cîtorva 
passinguri și stopuri eficace. Almă
jan a cîștigat cu 1—6, 7—5, 6—3.

Finala masculină se va disputa 
între C. Popovici și B. Almăjan.

Astăzi, de la ora 10, în sala 
Steaua, va începe finala feminină, 
urmată de cea a seniorilor.

LA OLIMPIADA DE IARNA

Sub bătaia insistentă a fulgilor 
de zăpadă și cîteodată sub biciul 
unui vînt înghețat, lucrările con
strucțiilor olimpice în regiunea 
Innsbruckului continuă. Din 1964, 
de cînd s-au mai organizat aici 
Jocurile Olimpice, a trecut un de
ceniu, pretențiile s-au amplificat 
și rafinat, iar tirolezii vor să fie 
la înălțimea momentului istoric.

în timp ce canadiana Silvia Bur
ka și vest-germana Monika Pflug, 
cu amintirea medaliilor lor olim
pice, parcurg ture după ture pe 
noul inel de gheață al patinoarului, 
Ia est de Stadionul olimpic prin
de tot mai mult contur viitoarea 
„Casă tiroleză a sportului", 
se va stabili Comitetul de 
zare a J.O. 1976. Clădirea 
de un sediu administrativ,
omnisport și o piscină acoperită.

Instalațiile pentru schiul nor
dic de la Seefeld au făcut obiectul 
unor controverse. Potrivit dispozi
țiilor în vigoare Și 
primate de experți, 
planul inițial de a 
tre diferite pentru 
pentru sărituri și

în care 
organi- 
cuprin- 
o sală

a părerilor ex- 
s-a renunțat Ia 
stabili trei cen- 
schiul de fond, 
pentru biatlon.

Campionatele internaționale
de tenis de masă ale Cehoslovaciei

Jucătoarele noastre învinse de gazde cu 3-0

FRAGA, 26 (Agerpres) — Au 
luat sfîrșit întrecerile concursurilor 
pe echipe din cadrul Campionate
lor internaționale de tenis de ma
să ale Cehoslovaciei, competiție 
care se desfășoară în aceste zile 
Praga.

La feminin, victoria a revenit 
chipei Japoniei, care a întrecut 
finală cu 3—0 formația

IN TURNEUL CANDIDAȚ1LOR

A MECIULUI CU
Au continuat meciurile din ca

drul sferturilor de finală ale tur
neului candidaților la titlul mon
dial de șah.

La San Juan (Porto Rico), fostul 
campion mondial Boris Spasski 
(U.R.S.S.) a remizat în 35 de mu
tări partida a 5-a din meciul pe 
care-1 susține cu marele maestru 
american Robert Byrne. în prezent 
scorul este de 3f/2—1»/» puncte în 
favoarea lui Boris Spasski.

La Augusta (Georgia) a fost re
luată partida a 5-a a meciului 
Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) — Costa 
Meking (Brazilia), întreruptă la 
mutarea a 44-a. Marele maestru 
sovietic și-a valorificat cu precizie 
avantajul pozițional și a obținut 
victoria. Korcinoi conduce acum 
cu 3—2

la

e- 
în 

U.R.S.S.

Marii maeștri internaționali 
vietici Anatoli Karpov și Lev 
iugaevski, care-și dispută califica
rea la Moscova, au căzut de acord 
asupra remizei la mutarea a 44-a. 
După disputarea a cinci partide, 
scorul este favorabil cu 3—2 puncte 
lui Anatoli Karpov.

La Palma de Mallorca s-a dispu
tat partida a patra a meciului din
tre La.jos Portisch (Ungaria) și Ti
gran Petrosian (U.R.S.S.). La propu
nerea marelui maestru maghiar, ac
ceptată de Petrosian, oficialii au 
consemnat remiza după 32 de mu
tări. Aici rezultatul de egalitate se 
menține (2—2), toate partidele des
fășurate pînă în prezent închein- 
du-se remiză.

so-
Po-

fi U C

„Casa tiroleză a sporturilor** • Un mare stadion de schi 
Richter ți festivalul muzical •nordic la Seefeld • Sviatoslav 

Afișul oficial al jocurilor
Locul de sosire pentru cursele de 
schi-fond a fost deplasat 
vest, la poalele colinei, în 
trambulinei de sărituri.

Tocmai aici va fi amenajat așa- 
zisul mare stadion de schi nordic, 
care va sluji concomitent compe
tițiilor de biatlon, întrecerilor de 
sărituri și curselor de fond. Nu este 
necesar, credem, să insistăm asu
pra avantajelor pe care această 
concentrare le prezintă pentru spec
tatori, sportivi, oficiali, ziariști. Se 
poate deci spune că, aici la Se
efeld, vom avea de a face cu un 
stadion ideal de schi nordic.

Tot la Seefeld va începe, în a- 
prilie, construcția unui interesant 
centru cultural și sportiv, care va 
cuprinde o sală de congrese, nume
roase instalații sportive, o piscină 
acoperită, o saună, băi termale, O 
piscină în aer liber și patinoare cu 
gheață artificială. Planul lucrării, 
care urmează să fie terminată la 
15 noiembrie 1975, se datorește ar- 
hitecților austrieci Hubert Prachen- 
șky și Ernst Heiss. în timpul J.O. 
din 1976, centrul cultural Și spor
tiv de la Seefeld, va deveni car
tierul general al conducerii sporti
ve a competițiilor de schi nordic 
și va găzdui, de asemenea, un mare 
birou de presă.

Pentru că tot a venit vorba de 
cultură și sport, să menționăm că 
„citadela olimpică a Tirolului* in
tenționează să găzduiască un mare

tnspre 
fața

titulată provizoriu „Săptămîna mu
zicală de la Innsbruck", manifesta
rea proiectată urmează să aibă loc 
pentru prima oară în octombrie 
1974. Primele contacte au fost sta
bilite cu Filarmonica din Leningrad 
ți cu Opera din Brno.

E firesc ca la ora aceasta în lu
mea întreagă să fie răspîndite em
blema orașulul-gazdă și afișele ofi
ciale ale Jocurilor Olimpice de iar
nă 1976. încercăm să vă ajutăm a 
le înțelege mai bine.

Stema orașului Innsbruck repre
zintă o punte peste Inn, de unda 
se și trage numele orașului. încă 
în antichitate rîului 1 se zicea Oe- 
nus iar așezării — Oenipontum, 
adică „podul peste Inn". De multe 
secole, puntea aceasta leagă cele 
două țărmuri, orașul vechi cu car
tierul Hotting. Emblema aceasta — 
folosită și In 1964 — va servi din 
nou, ușor modificată, pentru J.O. 
1976, fiind firește încununată cu 
cele 5 cercuri olimpic^ simbolizînd 
prietenia tineretului sportiv.

Afișul oficial, datora’) profesoru
lui Arthur Zelger, originar din 
Innsbruck, trebuia să sA supună u- 
nei considerații primordiale : să nu 
înfățișeze un singur sport. Iată de 
ce a fost aleasă „patina", ca sim
bol al tuturor sporturilor de iar
nă. Cîmpul alb cu curbură spre 
dreapta poate reprezenta concomi
tent, spatula unui schi, tălpica 
unei săniuțe sau a unui bob, ori

Rezultate
Rudnova 
mada —
21—10) ; „.iiuuua, xaicanasni 
Rudnova, Antonian 2—0 (7‘_

■18). în semifinale, Japonia

tehnice: Takahashi — 
2—0 (21-16, 21—13) ; Ha- 
Antonian 2—0 (21—14,
Hamada, Takahashi — 

_______ J (21—17, 
21—18). în semifinale, Japonia a 
dispus cu 3—2 de Cehoslovacia, iar 
U.R.S.S. a întrecut cu 3—2 Unga
ria. Echipa României a fost eli
minată în sferturile de finală pier- 
zînd cu 0—3 în fața primei repre
zentative a Cehoslovaciei.

Proba masculină a fost cîștigată 
de selecționata Iugoslaviei, învin
gătoare cu 3—2 în finala susținută 
cu formația U.R.S.S. Rezultate teh
nice : (primii sînt trecuți jucătorii 
iugoslavi) : Surbek — Gomozkov 
1—2 (21—18. 17—21, 22—24) ; Sti
pancici — Strokatov 2—1 (21—16, 
14-21, 21—13) ; Surbek, Stipancici 
— Gomozkov, Sarhoian 

21—19) ; Stipancici 
1—2 (19—21, 21—19, 
— Strokab >v 2—0

2—0 
— Go- 
17-21); 

(21—9, 
înregis- 

: Iugo- 
U.R.S.S.

(21—15. 
mozkov 
Surbek 
21—14). în semifinale s-au 
trat următoarele rezultate : 
slavia—Cehoslovacia 3—0; ' 
Ungaria 3—1.

Competiția continuă cu turneele 
Individuale.

Citeva rezultate din turneele in
dividuale : simplu masculin: Ger- 
gely (Ungaria) — Gheorghe 3—0 
(14, 16, 19), Borzey (Ungaria) — Do
boș! 3—2 (—17. 8, 14, —13, 18), 
Strokatov — Ito 3—0 ; simplu fe
minin : Vlaicov — Koțeva (Bulga
ria) 3—0, Pauknerova (Cehoslovacia) 
— Filimon 3—1 (—18, 15, 20, 19), 
Alexandru — Stephan (R.D.G.) 3—1 
(—17, 7, 19, 16), Alexandru — Jeler 
(Iugoslavia) 3—0 (9, 9, 10).

Trambulina de la Innsbruck are particularitatea senzațională că oferă 
imaginea unui săritor care parcă zboară peste oraș,

înzăpezite ale Alpilor...
festival muzical, un fel de concu
rență a festivalurilor tradiționale 
de la Salzburg. Animatorul acestui 
festival de la Innsbruck ar urma 
să fie marele pianist sovietic Svia
toslav Richter, care — după cum 
scrie revista „Die Biihne* — „vrea să 
aducă o dată pe an, la Innsbruck, or
chestre și soliști renumiți și, în 
paralel, să ofere de fiecare dată și 
un eveniment teatral deosebit". Ih-

înspre

patină, 
unghi

înălțimile

în același 
cu litera

pur și simplu o 
timp, curba face
„I", inițiala orașului Innsbruck. Cu 
puțină imaginație, s-ar putea dis
tinge chiar și conturul unei tram
buline de sărit cu schiurile. Oricum, 
afișul, viu colorat, face impresie 
bună.

LEO ROZINSKY
Innsbruck, ianuarie

ATLEȚII DIN KENYA SE AFIRMĂ
AUCKLAND, 26 (Agerpres). — 

La Christchurch (Noua Zeelandă) 
au început Jocurile sportive ale 
Commonwealth-ului. Concursul atle
tic, a programat cinci finale. Cele
brul fondist kenyan Benjamin 
Jipcho a cîștigat cursa de 3 000 m, 
obstacole cu timpul de 8:20,8 (nou 
record al Jocurilor), iar compatrio
tul său Fatwell Kimaiyo s-a cla
sat pe primul loc în finala probei 
de 110 m g, în care a fost cro
nometrat în 13,7. Proba feminină 
de 100 m plat a revenit sprinterei 
australiene Raelene Boyle — 11,27. 
în cursa similară masculină, pri
mul a trecut linia de sosire jamai- 
canul Don Quarrie, cronometrat cu 
timpul de 10,38.

Charles Asati (Kenya) a termi
nat învingător în proba de 400 m 
plat cu un rezultat de 46,0. Con
cursul de pentatlon s-a încheiat cu

victoria atletei 
landa de Nord) 
dată de Modupe
— 4 432 p.

Au început și 
tiției de haltere, 
gători : cat. muscă : McKenzie (Ap- 
glia) — 215 kg ; cat. cocoș : Michael 
Adams (Australia) — 222,500 kg.

Cele trei finale din cadrul con
cursului de natație au fost cîști- 
gate de Pat Beaveni (Ța»" Gali
lor) — 2:43,11 la 200 m Liras fe
mei ; Mark Treffers (Noua Zeelandă)
— 4:35,90 la 400 m mixt bărbați 
și Sonya Gray (Australia) — 59,13 
la 100 m liber femei.

Mary Peters (Ir- 
— 4 455 p, secun- 
Oshikoya (Nigeria)

întrecerile compe- 
Iată primii învin-

— Gabriela 
. 6—2 ; A- 
(Steaua) —

Ion GAVRlLESCU

STEAUA-NOUA CAMPIOANĂ

DE HOCHEI
(Urmare din pag l)

JUBILEE, ANIVERSĂRI, 
RECORDURI...

Dinamo București, iar pe locul 
Sport Club Miercurea Ciuc.

A ROMÂNIEI
echipe s-au aliniat pe gheață și to
varășul V. Militaru, secretarul gene
ral a) F.R.H., a înmînat echipei cla
sate pe primul loc, — Steaua Bucu
rești — cupa, medaliile ți tricourile 
de campioni. Pe locul doi s-a clasat 
Dinamo București, iar pe locul trei

TELEX
In prima probă a campionatelor euro
pene de patinaj viteză, care au început 
ieri la Eskilstuna (Suedia). trei patina
tori norvegieni au urcat pe podium, 
în ordine : Amund Sjoebrend — 500 m 
în 41,42 sec. ; Assle Johansson, și Ejgil 
Storholt — ambii în 41,43. “
pe primul 
Helden cu

La 5 000 m 
loc s-a clasat olandezul van 
7:44,42 min.

(Cehoslovacia)

te și cinci goluri pe care îl aveau 
față de adversarii lor. Jocul a fost 
egal în această parte a meciului, dar 
Sport Club ataca mai decis, cu ac
țiuni ofensive mai clare și mai peri
culoase. După citeva ratări la ambele 
porți. hocheiștii din Mirecurea Ciuc 
au deschis scorul în ultimul minut 
al primei reprize. în treimea a doua, 
superioritatea lor a fost însă evi
dentă. Ei au înscris de două ori și la 
3 -0 nu mai exista nici un dubiu în 
privința echipei învingătoare. Ulti
ma repriză a început de asemenea 
în nota de dominare a formației din 
Miercurea Ciuc, care a marcat pen
tru a 4-a oară, chiar în primul minut 
după reluare. Resemnați, gălățenii 
n-au putut face nimic mai mult decît. 
să forțeze înscrierea golului de onoa
re, ceea ce le-a reușit în minutul 
43. Din păcate, citeva brutalități și 
ieșiri nesportive au umbrit către 
sfirșit un joc in general frumos și 
interesant.

Au marcat : Both (2), Kedves, 
Csaszar, respectiv Fodorea. Au arbi
trat Gh. Tașnadi și C. Sgincă.

★
reuniunii finale a 

avut Ioc o scurtă 
premiere. Cele patru

La încheierea 
campionatului a 
festivitate de

A.IN GRUPA B...

în acest an. forurile internaționale de 
fotbal serbează diverse jubilee. Astfel, 
la 21 mai se împlinesc 70 de ani de ia 
înființarea F.I.F.A., iar la 15 iunie — 20 
de ani de cînd a fost constituită U.KF.A.

Și antrenorul vest-german Helmut 
Schon va fi sărbătorit în 1974: la 4 
noiembrie se împlinesc 10 ani de cînd 
se află în postul de antrenor al echipei 
naționale.

în ceea ce privește recordurile. se 
poate vorbi ș1 despre selecționările lui 
Franz Beckenbauer, valorosul „libero'4 al 
echipei Bayern Miinchen. Pînă în pre
zent el a fost selecționat de 73 de ori 
în echipa națională (record de selecțio
nări în R.F. Germania). Avînd în vedere 
faptul că Beckenbauer nu are decît 27 
de ani și jumătate, se crede că, în cazul 
cînd va îmbrăca în continuare tricoul 
echipei naționale, va ajunge în acest an 
la 85 de selecționări, și în curînd va 
atinge și frumoasa sumă de 100 de pre
zențe în reprezentativa țării.

La Jasna 
campionatele europene de 
juniori. Proba masculină 
a fost cîștigată de austriacul 
Gensbichler cu timpul de 1:22,54, 
cundat de compatrioțil săi Hans Purt
scher — 1:23,08 și Friederich Mayer — 
1:23,54. în cursa similară feminină, 
xdetoria a revenit schioarei austriece 
Elfi Deufl — 1:25,50, secundată de fin
landeza Ritta Ollika — 1:26,31.

au începu* 
schi pentru 
de coborîre 

Bartl 
. se-

...s-au încheiat întrecerile retu
rului, cu partida restanță I.P.G.G. 
— Tîrnava (meciul revanșă). Bucu- 
reștenii au obținut din nou o vic
torie la limită, după un joc foar
te dur, presărat cu numeroase ire
gularități : 3—2 (2—2, 0—0. 1—0). 
Au marcat: Chițu, Dumitru și 
Trăușan, respectiv, Szocs și Csiser.

înaintea turneului final, progra
mat după 20 martie, la o dată ce 
încă nu s-a stabilit, clasamentul 
grupei este 
Agronomia 
I.P.G.G.
Lyceum 
Tîrnava

următorul:
13 10 0

6 1
4 1

12
12
12

2
5
7

2 2 2

68—3«
43—a
46—53
40-66

te
13
I
(

VALCAREGGI 
DEPLASEAZĂ TN

Echipa Italiei face parte 
grupă a turneului fina! ai

SE 
HAITI

din aceeași 
C.M. cu re

prezentativa statului Haiti; -Pentru a cu
noaște pe viitorii săi adversari. Ferruccio 
Valcareggi, antrenorul reprezentativei 
Italiei, se va deplasa în Haiti, unde va 
urmări evoluția acestei echipe. în cursul 
unor meciuri Internaționale. Se pare că 
Valcareggi a învățat dih înlrîngerea ama
ră șl neașteptată suferită de „squadra 
azzurra" la C.M. din 1966, cînd - a fost 
învinsă de o outslderă, selecționata 
R.P.D. Coreene I

C.M., a hotărît ca reședința reprezenta
tivei Poloniei în tiinpul C.M. să fie o lo
calitate mică, ia 40 km de Stuttgart. 
Vila închiriată, așezată într-o regiune 
pitorească, are la dispoziția jucătorilor 
un bazin de înot și un teren de fotbal. 
Lotul polonez se va stabili aci la înce
putul lunii iunie. Pînă atunci, reprezen
tativa Poloniei va susține cîteva meciuri 
de pregătire,’ în februarie la Florența cu 
Fiorentina, apoi întâlniri cu o serie de 
echipe naționale: Olanda» Uruguay 
Zair.

COMPUTERUL FEDERAȚIEI 
ELVEȚIENE

Federația elvețiană de fotbal a publi
cat recent anuarul pe 1973. Cartea cu
prinde aproape 400 de pagini, în care 
sînt înserate o serie de date statistice 
privind meciurile din toate categoriile de 
campionat, fișele biografice ale jucători
lor, numărul fotbaliștilor legitimați etc. 
Pentru redactarea acestor date s-a ape
lat la un computer, care a rezolvat toata 
problemele într-un timp record. Deși 
Elveția are o populație relativ mică, 
numărul jucătorilor legitimați este destul 
de mare — se arată în anuar. în pre
zent. sînt 128 411 jucători legitimați In 
1286 de cluburi. Se arată și numărul 
membrilor simpatizând ai diferitelor 
cluburi, care se ridică Ia 21 823.

RECORDURILE LUI LEEDS

ce
— Toate-s bune și frumoase.'. Nu înțeleg 

nu-l sărută nimeni și pe omul cu
însă un singur lucru: de

PROIECTELE LUI GORSKI
Antrenorul reprezentativei Poloniei, 

Kazmierz Gorski, prezent la tragerea Ia 
sorți a meciurilor din turneul final al

• De 26 de etape. Leeds United, lider 
autoritar în campionatul Angliei. este 
neînvinsă ! Formația engleză a depășit 
astfel recordul invincibilității deținut, 
încă din campionatul 1899—1900, de către 
Shefleld United, care timp de 23 de etape 
nu a cunoscut tnfrîngerea !

• Dea mai categorică victorie repur
tată intr-un meci internațional • scorul 
de 10—0 cu care a dispus de formația 
norvegiană Lyn Oslo.

• Cel mai mare număr de puncte 
acumulate în cursul unul campionat: 61 
(In cele 43 de etape ale ediției 1966—69).

• Goigeterul tuturor timpurilor : John 
Charles, cu 42 de goluri marcate într-un 
singur campionat.

O Jucătorul cu cele mai multe selec
ționări într-o echipă reprezentativă : 
Billy Bremner. de 42 de ori în repre
zentativa Scoției.

• Jucătorul cu, cele mai multe me
ciuri ; Jackie Charlton, cu 629 de par
tide susținute în perioada 1953—1973,

SPARTAK TRNAVA — UN 
CLUB AL TINERILOR

Camploana Cehoslovaciei, Spartak 
Tmava, calificată pentru sferturile de 
finală ale C.C.E. (va juca cu ujpestl 
Dozsa). este cunoscută ca un „11", în 
oare predomină de mulțl ani elementele 
tinere. Formația orașului slovac Tmava 
(50 000 de locuitori) a cîștigat camplona-

fluier ?...
Din „Năpsport" — Budapesta

tul de cinci ori în ultimii șase ani, doar 
în 1970 a cedat trofeul, cînd a devenit 
campioană Slovan Bratislava Pînă în 
1967, cînd în fruntea echipei s-a instalat 
ca antrenor J. Malatinsky, Spartak a fost 
o echipă de valoare medie, fără perso
nalitate deosebită, cu mulțl jucători în 
vîrstă. Noul conducător tehnic a schim
bat garnitura de bază, promovînd deo
dată șapte tineri și reducînd vlrsta me
die a echipei la 22 de ani. Tot Mala
tinsky a introdus și sistemul de antre
nament „șnur" (pregătire tot timpul 
anului cu două-trel scurte vacanțe de 
cel mult 10 zile). La Spartak Tmava au 
Început să joace fotbal de performanță 
jucători cunoscuțl șl pe plan Internațio
nal, ca Adamec. Dobias, Kuna, Kabat, 
Hagara ș.a.. selecționați de multe ori în 
reprezentativa Cehoslovaciei Șl acum, 
Spartak Tmava este un cuib al tinerilor, 
vlrsta medie fiind de 24 de ani.

Cea de-a treia etapă (Sydney — Rio de 
Janeiro) a 
apropie de 
barcațiunea 
p, urmată 
(Anglia) — . .
xic) — 9 085 p. în clasamentul general 
la timpul compensat, pe primul lor 
se află echipajul mexican „Sayula ll“, 
urmat de „Adventure". „Kriter“ (Fran
ța), „Grand Louis" (Franța) etc
■
Proba masculină de coborîre din ca
drul Cupei Europei la schi de la Me- 
geve a fost dominată de cone>:«mv 
austrieci. clasați pe primele patru 
locuri. A cîștigat Kurt Engsteler, cro
nometrat în 2:03,22, urmat de Ilfrid 
Muxel — 2:03,71 și Werner Margreiter 
—2:03,75. Italianul Giorgio Damlasso a 
ocupat locul cinci cu 
acestor rezultate, 
vldual al ,.Cupei 
conducă schiorul 
Fernandez Ochoa
austriecii Christian Witt Doering — 
51p, Josef Loidl — 50 p și italianul 
Erwin Stricker — 45 p.
■
Peste 10 000 de spectatori au urmărit 
la Grenoble meciul Internațional de 
rugby în „13“ dintre echipele repre
zentative ale Angliei și Franței. Rug- 
byștil englezi au terminat învingători 
cu scorul de 24—5 (11—5).

„Cursei în jurul lumii" se 
sfirșit, avînd ca lideră am- 
,,Great Britain II" — 9 699 
de iahturile ..Adventure" 
9109 p și „Sayula II" (Me-

2:05,68. în urma 
în clasamentul indi- 
Europei“ continuă să 

spaniol Francisco 
cu 64 p. urmat de
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