
CONTINUĂ ÎNTRECERILE ETAPEI
DE MASA A „CUPEI TINERETULUI"

Pe măsură ce ne apropiem de Încheierea etapei de masă a „Cupei 
tineretului", în tot mai multe localități ale țării asociațiile sportive orga
nizează numeroase întreceri, contând pentru ediția de iarnă a marii com
petiții cu caracter republican.

Iată noi relatări primite de Ia corespondenții noștri:
BRĂIL A. Organizațiile U.T.C. șl 

asociațiile sportive ale elevilor, 
precum și cele din întreprinderi și 
instituții au chemat la start, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, nume
roși tineri. Bogată în manifestări a 
fost „Cupa tineretului" și în loca
litățile rurale ale județului Brăila, 
în cele mai multe locuri au avut 
loc concursuri de șah și tenis de 
masă. La Movila Miresii, Ianca, 
Măxineni, Traian și însurăței au 
fost prezenți, în 
școlilor generale 
și ale 
—500 
fie la 
tenis.

în municipiul 
patinoare, au avut loc 
întreceri pe gheață. La 
nerale nr. 19, 26, la Centrul școlar 
de chimie, la Centrul școlar de 
construcții. Ia Clubul combinatului 
de celuloză și hîrtie au avut loc 
etapele pe asociații la șah și tenis 
de masă.

căminelor 
de tineri, 
mesele de

sălile de sport ale 
și liceelor, precum 
culturale, cite 400 
care s-au întrecut 
șah, fie la cele de

Brăila, pe cele 7 
atractive 

școlile ge-

T. ENACHE
ARAD. Duminică, campionii aso

ciațiilor sportive școlare la schi, 
din municipiul Arad, s-au deplasat 
la Stâna de Vale pentru a-și dispu
ta titlurile fazei pe localitate. Or- 
ganizaiea asigurată de către Co
mitetul municipal al U.T.C. (instruc
tor — Tiberiu Țiganu), în colabo
rare cu profesorii ds educație fizi-

că Arcadie Blindu, Ștefan Ziegler, 
Csaba Sayta șl Traian Magheru, a 
fost excelentă.

Iată cîteva dintre rezultate : sla
lom uriaș, fete : 1. Lavinia Blindu 
(Liceul I. Slavici) ; 2. Elena Kamer 
(Liceul 6); 3. Maria Soica (Grupul 
șc. C.P.J.) ; băieți: 1. T. Tulcan 
(Gr. șc. Hidro); 2. S. Balint (Liceul I. 
Slavici); 3. V. Sîndru (Grup șc. 
C.P.J.); slalom special, fete: 1. 
L. Blindu ; 2. Monica Azari (Liceu! 
4); 3. E. Kamer ; băieți : T. Tolcan;
2. K. Gopfrich (Grup școlar C.P.J.);
3. C. Dan (liceul I. Slavici). Pro
bele de fond au fost cîștigate de 
Elena Kamer ți Radu Cirin (Liceul 
2).

Pe data de 10 februarie, tot la 
Stâna de Vale, se va disputa faza 
orășenească la săniuțe.

BABADAG. Căminul cultural și 
Liceul din localitate au cunoscut, 
duminică, o afluență deosebită. Ele 
au găzduit întrecerile etapei pe 
localitate ale „Cupei tineretului" la 
tenis de masă și șah.

Din păcate, în ținuturile Dobro- 
gei, condițiile naturale nu sînt 
prielnice schiului, săniușului și pa
tinajului. Dar, putem afirma cu 
certitudine că întrecerile de șah și 
tenis de masă și-au atins cu priso
sință scopul: acela de a angrena 
în întreceri un număr cit mai mare 
de tineri.

SF. GHEORGHE. Aproape 5 000 
de tineri au fost prezenți, la sfîrși
tul aăptămînii trecute, la întrece
rile de schi, patinaj și săniuțe. în 
afara competitorilor din localită
țile urbane ale județului Covasna, 
la întreceri s-au prezentat și foarte 
mulți tineri din comunele Brețcu, 
" ’ ’ Vîrghiș, Sinzfieni, Turta, 

. ., Hăghia Sita 
și altele.
Gheorghe, Inspectoratul

Ojdula, ’ _ ,,
Dobîrlău, Barcani, 
Buzăului

La Sf. _ , . _.r_______
școjar, în colaborare cțj C.J.E.F.S. 
au organizat întreceri pentru ele
vii claselor a V-a ți a Vil-a, la 
săniuțe și schi. Au fost prezinți 
peste 700 de concurenți, dintre care 
250 de fete.

De asemenea, au mai avut loc 
întreceri la Zăbala, aici fiind pre
zenți elevi din Voinești, Coman
dau, Tamașfalău și Valea Mare.

Gh. BRIOTĂ

PAȘCANI, Comuna Miroslovești 
din județul Iași este cunos
cută de multă vreme pentru . între
cerile sportive, care au loc aproape 
la fiecare stârșit de săptămînă. De 
aceea și întrecerile pentru „Cupa 
tineretului" s-au bucurat aici de o 
largă audiență. Recent, în această 
localitate a avut loc etapa de masă 
la șah și tenis de masă. La buna 
reușită a întrecerilor au colaborat 
organizația U.T.C., consiliul aso
ciației sportive (președinte loan 
Trifan), precum si Consiliul orășe
nesc Pașcani pentru educație fizică 
și sport.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNTȚWA1.
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ASTA-SEARA, IN SALA FLOREASCA
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ROMANIA - BULGARIA. LA HANDBAL MASCULIN rubrica noastră:

FUGIGIU

O coborîre din cele aproape 80 cite au avut loc la concursurile de săniuțe 
din cadrul festivalului

C. ENEA

Handbalul se situează, din nou, 
în centrul atenției pasionaților 
sportului. După fete, băieții sînt 
cei care vor începe aspra bătălie 
pentru cucerirea medaliilor la cam
pionatul mondial. Programată în
tre 28 februarie și 10 martie în 
R. D. Germană, cea de a VIII-a 
întrecere' pentru titlul suprem este 
pregătită intens în toate cele 
țări ale căror reprezentative sînt 
calificate ' ' - - - -
tițiile de verificare se țin lanț, me
ciurile bilaterale de verificare sînt 
programate săptămînal.

Astă seară, de la ora 19 reuni
unea începe la ora 17,45 cu un 
meci între două formații bucureș- 
tene, în sala Floreasca din Capi
tală și joi. de Ia ora 18,30, în sala 
Victoria din Ploiești, reprezentati
va României (antrenori : Nicolae 
Nedef și Oprea Vlase) întîlnește 
selecționata Bulgariei. Ambele me
ciuri vor fi conduse de arbitrii iu-

16

în turneul final. Compe-

Momente de neuitat
la „Festivalul sporturilor de iarnă"

din Cîmpulung Moldovenesc
„Festivalul sporturilor de iarnă“ 

din Cîmpulung Moldovenesc s-a 
impus ca una dintre cele mai 
mari și reușite serbări ale sportu
lui de masă din județul Suceava. 
Organizat într-un cadru natural de 
o deosebită frumusețe, pe un sta
dion de pe care, dintr-o privire, 
puteai cuprinde pistele de săniuș 
și schi, dar și inelul de gheață pe 
care aveau loc alergările de pa
tinaj. întrecerile festivalului i-au 
cucerit pe localnici ca și pe miile 
de turiști sosiți 
zeci de sate și 
roase orașe ale

De la ora 11 
la înserat, concursurile s-au 
lanț. Alergările de patinaj, la 
au fost prezenți aproape 600 
concurenți, s-au desfășurat 
pauză timp de aproape 4 ore. Și 
toț astfel s-au petrecut

la Cîmpulung din 
comune și nume- 
județului. 
dimineața și pină 

ținut 
care 

de 
fără

goslavi Milan Valcici și Miodrag 
Stanoevici.

Cele două întâlniri vor folosi lo
tului nostru pentru verificarea po
tențialului actual, pentru rodarea 
unor jucători și pentru a scoate în 
evidență capitolele la care trebuie 
insistat în pregătire. Reprezentati
va Bulgariei — omogenă, cu jucă-

tori talentați, dornici de afirmare 
— constituie un partener valoros, 
care va solicita la maximum na
ționala noastră.

Următoarele partide de verifica
re ale reprezentativei României 
sînt programate la 11 și 13 febru
arie. la Moscova, în compania pri
mei formații a Uniunii Sovietice.

PE
TEME

DE
EDUCAȚIE

dezbatere despre 
problemele de etică și de 
responsabilitate care tre
buie să guverneze pregă
tirea și evoluțiile sporti
vilor, atitudinea oameni
lor din tribună

O investigație într-un 
domeniu intim și delicat 
al unei activități investite 
cu sarcini de mare însem
nătate în creșterea și 
pregătirea cetățeanului 
nou al societății noastre.Portarul Cornel Penu este pregătit de... colegul său Ștefan Orban. Aspect 

de la ultimul antrenament al reprezentativei de handbal a României
Foto : P. ROMOȘAN

și pe pistele de săniuș și schi. 
Festivitatea de premiere, care a i 
început la ora 12, s-a încheiat du- I 
pă ora 17, odată cu ultimele sosiri 
din probele de schi. în total au 
avut loc 50 de premieri și au fost 
distribuite aproape 500 de diplo
me. Unde ți-ai fi întors privirea, 
aveai de văzut cite ceva. Pentru 
divertismentul spectatorilor, elevii 
Școlii generale nr. 4 din localita
te au prezentat pe patinoarul sta
dionului (un patinoar îngrădit de 
mantinele) mai. multe reprize de 
patinaj artistic. Au mai putut fi 
urmărite și meciuri de hochei. Opt 
echipe din Vatra Dornei, Cîmpu
lung, Suceava și Rădăuți și-au mă
surat forțele cu acest prilej.

Am asistat la scene care ne-a.u ! 
impresionat în mod plăcut ca de j 
pildă grupul fericit al familiei Voi- i 
culescu, după festivitatea de pre
miere a tatălui. Mama, Maria (pro
fesoară de edpcaț^e fizțcă), arbi-. 
tră în cadrul festivalului ținea de 
mină doi premianți : pe Carmen, 
fiica, ciștigătoarea locului I în pro
ba de patinaj viteză la categoria 
elevi clasa I, și pe Gheorghe, soțul, 
medaliat cu bronz în proba de 
schi rezervată veteranilor. într-un 
colț de tribună, o femeie în vîrstă, 
mamă și bunică avea ochii înlă
crimați. Festivalul adusese pe sta
dion întreaga familie...

PREGĂTIREA OLIMPICĂ,
CENTRUL ACTIVITATII SPORTIVE DE PERFORMANTA!

J

îndeplinirea obiectivelor din planul de antrenament 
integralpe anul 1974 trebuie realizate

Gheorghe ȘTEFANESCU

Fotografii de Dragoș NEAGUIn drum spre stadion la locul de start în concursurile de schi

lucrurile

Am prezentat în numărul nostru 
de ieri unele aspecte privind modul 
în care au fost aplicate, în 1973, de 
către organele și organizațiile
sportive, prevederile Programului
de pregătire pentru Jocurile Olim
pice din 1976, elaborat de Biroul 
Executiv 
faptul că pregătirea olimpică nu a 
stat peste tot în centrul atenției și 
nu a constituit o problemă perma
nentă de muncă pentru întregul 
activ, salariat sau obștesc', al miș
cării noastre sportive.

Dacă unele federații sportive, 
consilii județene pentru educație fi
zică și sport, precum și organiza-

al C.N.E.F.S. constatând

SAPTAMINA PLINĂ
IN CUPELE EUROPENE

LA BASCHET
Și

la Încheierea primei ediții a diviziei de hochei

Victoria Stelei un succes
al omogenității, al organizării tactice!

Așadar, grupa de elită a hocheiu
lui nostru și-a încheiat lunga între
cere și odată cu aceasta a fost de
semnată și noua campioană a țării. 
După ce dinamoviștii bucureștem 
au cîștigat în ultimii trei ani, cu 
regularitate, titlul, STEAUA reu
șește, la capătul unei serii de con- 
firuntări, una mai palpitantă decit 
cealaltă, să redevină prima echipă 
a țării. Un succes pentru care for
mația pregătită de antrenorii ZoI- 
tan Czaka și Nicolae Zografi men
tă felicitări.

După cum se știe, aceasta ediție 
a campionatului a fost organizată 
după o formulă nouă, sistem divi
zie, pe etape, cu tur și retur, fie
care echipă trebuind să joace cel 
puțin două jocuri pe terenul fie
căreia dintre adversarele sale.

Credem că meritul principal al 
noii organizări este acela că a asi
gurat o arie lărgită de răspîndire 
acestui frumos sport care este ho
cheiul. In afara celor două orașe 
de tradiție, București și Miercurea 
Ciuc, a fost cîșțigat Galațiul și a 
fost readus în actualitate Clujul, 
un centru care avea, odinioară, fru
moase tradiții în sportul cu crosă . 
și puc. Fără îndoială, hocheiul și-a

cucerit în aceste orașe mulți sim- 
patizanți, la meciurile diviziei fiind 
prezenți, adesea, mii de spectatori. 
Acest atașament al publicului și-a 
găsit expresia cea mai grăitoare cu 
ocazia partidelor turneului final 
încheiat sîmbătă în Capitală, cînd, 
la ultimele două întâlniri dintre 
Dinamo și Steaua, decisive pentru 
configurația finală a clasamentului, 
patinoarul artificial de la 23 Au
gust a cunoscut două recorduri suc
cesive de afluență. (Mai sînt însă 
multe de făcut pentru a educa pu
blicul de hochei pentru că, uneori, 
în special la meciurile cu miză, au 
existat în tribune manifestări in
compatibile cu 
re sportivă).

în al doilea 
noii organizări 
angrenare a echipelor. De la înce
putul lui noiembrie, cînd s-a dat 
startul întrecerii, și pînă la sfîrșitul 
lui ianuarie, fiecare formație a sus
ținut cite 18 meciuri — număr pe 
care îl socotim mulțumitor — iar 
programarea partidelor a asigurat 
o permanență a pregătirii și o pe
riodicitate competițională lăudabilă.

Să revenim, însă, la întrecerea 
propriu zisă, încercînd o scurtă

trecere în revistă a comportării 
primelor patru echipe ale țării.

Așa cum spuneam, Steaua re- 
cîștigă, după o supremație dinamo- 
vistă de trei ani, primul loc în 
ierarhia internă. Să ne reamintim, 
victoria din campionat a fost pre-

Vladimir MORARU

(Continuare în pag a 3-a)

Miercuri 
C.C.E. și Ia 
meciurile tur 
sferturilor de finală, 
săptămînă viitoare să se întreacă 
în pai-tidele retur care vor decide 
câștigătoarele întâlnirilor.

Dintre reprezentantele României, 
primele intră în „focul" întrecerii 
baschetbalistele de la I.E.F.S., care 
debutează — cu acest prilej — în 
această fază a Cupei cupelor. A- 
fectate după înfringerea suferită 
sîmbătă in fața Voinței (în etapa 
a 14-a a diviziei A), studentele pre
gătite de prof. Ioan Nicolau și prof. 
Teodora Predescu s-au antrenat cu 
sîrguință și doresc să-și refacă mo
ralul printr-un succes asupra for
mației Spartacus Budapesta. O veste 
îmbucurătoare : Clara Szabo și-a 
scos ghipsul de la picior și, dacă 
examenul medical de miercuri di
mineață va fi favorabil, este oosi- 
bil ca apreciata internațională să 
evolueze în disputa cu Spartacus. 
Partida se va desfășura miercuri 
în sala Floreasca, de la ora 19. și

CONCURSUL ATLETIC
„CUPA DE

In zilele de 9 și 10 februarie se 
vor desfășura, în sala 23 August 
din Capitală, întrecerile competi
ției internaționale de atletism „Cu
pa de cristal". Cu o lună înaintea 
campionatelor europene de la Go-

INTERNATIONAL
CRISTAL44

teborg, concursul bucureștean con 
stituie un bun prilej de verifica
re pentru atleții din mai multe 
țări. Și-au anunțat participarea, 
pînă la această oră, concurenți din 
Cehoslovacia, R.F, Germania, El
veția, Ungaria.

joi, participantele la 
Cupa cupelor susțin 
ale etapei a doua a 

urrpînd ca

va fi condusă de arbitrii I. Uyguc 
(Turcia) și S. Papaharidis (Grecia).

Joi seară (ora 19, arbitri.: V. 
Gancev — Bulgaria și K. Keizebir 
— R.D. Gemană) tot în sala Flo
reasca, va evolua Politehnica în 
cadrul C.C.E., întâlnind celebra e- 
chipă sovietică Daugava T.T.T. Ri
ga, de 13 ori cîștigătoare a trofeu
lui. Campioanele României au pe
trecut week-endul la Predeal, unde 
antrenorul Grigore Costescu le-a 
asigurat un scurt program de re
facere, dar fără a întrerupe pregă
tirea baschetbalistică propriu-zisă, 
el folosind — în acest scop — sala 
liceului din localitate. A fost pre
zent, tot lotul, mai puțin Suzana 
Szabados (bolnavă) și zinca Deme- 
trescu (cu piciorul în ghips).

Cit privește pe băieții de la 
Steaua, ei nu joacă săptăniîna a- 
ceasta, dar așteaptă cu nerăbdare 
rezultatul colegilor de grupă, spor
tivii de la Estudiantes și Zbrojovka 
Brno, care joacă miercuri, la Ma
drid, în cadrul Cupei cupelor.

(iile cu atribuții în domeniul spor
tului de performanță au înțeles 
să ia măsurile trebuincioase pentru 
traducerea în viață a prevederilor 
Programului dc pregătire Olimpi
că (federațiile de caiac-canoe, box, 
gimnastică, handbal, canotaj, pen
tatlon, tir, haltere ș.a., ca și Minis
terul Apărării Naționale și Minis
terul de Interne care au acordat un 
sprijin deosebit cluburilor Steaua 
și, respectiv, Dinamo), etc. au exis
tat și anumite foruri care s-au ocu
pat in mică măsură de îndeplinirea 
cerințelor pregătirii olimpice.

în acest sens, sarcina Hotărîrii 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S. re
feritoare la metodologia de urmă
rire a îndeplinirii prevederilor din 
Programul de pregătire olimpică, 
munca de îndrumare și control, 
n-au fost realizate in mod cores
punzător. Cu toate că în Hotărîrea 
amintită se prevede analiza trimes
trială a pregătirii olimpice în ca
drul birourilor executive ale consi
liilor județene, în trimestrul III al 
anului trecut, numai 13, iar în tri
mestrul IV, doar 5 dintre birouri
le executive ale C.J.E.F.S. au orga
nizat astfel de analize. Cum s-au 
ocupat de pregătirea olimpică con
siliile județene Brașov, Brăila, Iași, 
Neamț, Suceava ș.a. care n-au găsit 
timp pentru a discuta diferitele 
probleme ale pregătirii sportivilor 
nominalizați, de a analiza stadiul 
îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor 
și, în funcție de acestea, de a găsi 
.soluțiile și măsurile corespunzătoa
re pentru realizarea unui proces de 
antrenament superior celui din anii 
precedenți ? Iată cîteva întrebări 
cărora organele cuvenite nu le-au 
acordat atenția cuvenită și de aceea 
nici n-au putut fi găsite rezolvările 
cele mai bune.

Pentru anul 1973 au fost nomi
nalizați de către federații, în lotu
rile olimpice, un număr de 876 de 
sportivi, cărora ii s-au mai adâu- 
gat 310 selecționați la nivelul, ju-

dețelor, de către diferitele cluburi 
și asociații sportive, a căror pregă
tire a fost urmărită pe plan local. 
Deci, în primul an al ciclului olim
pic 1973—76, au fost pregătiți și 
verificați 1186 de sportivi.

în plus, așa cum arătam și în 
precedentul articol, mai mult decit 
în celelalte cicluri olimpice, s-a 
constatat o preocupare mai mare 
din partea federațiilor, a C.J.E.F.S.- 
urilor și a cluburilor pentru orga
nizarea unei selecții riguroase a 
sportivilor cu posibilități ca, in fi
nal, să facă parte din delegația 
olimpică a tării noastre la Jocu
rile din 1976 (canotaj, bob, caiac- 
canoe, box, gimnastică ș.a., C.J.E.F.S. 
Argeș, Bacău, Galați, Bihor, Arad, 
Constanța, municipiul București etc.)

Cu toate acestea frecvența si 
aria de răspimlire a acestor acțiuni 
sînt insuficiente și explică, in bună 
măsură, numărul sportivilor nomi
nalizați și mai ales procentajul 
scăzut al celor cit o certă valoare 
internațională, olimpică. Cu ocazia 
stabilirii listeloi’ nominale pe ra
muri și probe a sportivilor suscep
tibili de a fi selecționați în lotu
rile olimpice, s-a constatat, ca și 
în ciclul olimpic anterior, aceeași 
penurie de tineri și tinere, cu un 
ridicat potențial actual și cu per
spectiva îmbunătățirii acestuia. Es
te evident că procesul de selecție 
și formare a rezervelor olimpice 
are un ritm prea lent, neproductiv. 
Cele peste 100 dc școli sportive, 133 
de școli generale cu clase speciale 
cu program de educație fizică, ca 
și cele 27 de licee cu profil 
tiv, în care se instruiesc 
60 000 de elevi și eleve, nu au 
încă în stadiul de a constitui 
ui era de bază a sportului de 
performanță din țara noastră, 
excepția liceelor din Cîmpulung 
Muscel (atletism), Gheorghe Gheor-

spor- 
peste 
ajuns 
pepi- 
mare 

cu

(Continuare în pag ă 3-a)

rînd, superioritatea 
rezidă în modul de

noțiunea de întrece-

în conținut 
au făcut

Program încărcat pentru baschetbalistele fruntașe. Intre meciul cu Voința (disputat sîmbătă) și cel cu Sparta
cus Budapesta (va avea loc miercuri), un antrenament destul de obositor, dar necesar pentru marea performanță 

a fetelor de la I.E.F.S.

Zilele trecute, voleiul a făcut 
obiectul unor ample dezbateri pri
lejuite de plenara Comitetului fe
deral. Pornind de la cele 3 mate 
riale prezentate plenarei (o dare 
de seamă asupra activității pe 1973 
o analiză obiectivă a situației ac
tuale a voleiului nostru, un plan dc 
măsuri concret, bogat 
și obiective), vorbitorii 
referiri la trecutul nu prea înde
părtat, cînd voleiul nostru a cunos
cut o afirmare deplină in arena in
ternațională, precum și — cu pre
cădere — la ultimii ani, care nu 
ne-au mai oferit aceleași motive dc 
satisfacție. Au fost enumerate cu 
acest prilej o serie de greșeli care 
dăinuie de cîtva timp la toate ni
velele activității voleibalistice de 
performanță, au fost puse în lumi
nă numeroase cauze care stau sta
vilă în calea progresului, a obține
rii unor rezultate de prestigiu la

0 ACTIVITATE

marile competiții. S-a apreciat, ast
fel, că : principala racilă care face 
ca activitatea internă să fie domi
nată de mediocritate și anonimat 
este volumul dc muncă insuficient 
în comparație cu exigențele actua
le : sistemul competițional nu co
respunde obiectivelor de îmbunătă
țire a rezultatelor și, prin urmare, 
trebuie revizuit ; trebuie intensifi
cată munca politico-educativă, în 
procesul instructiv ; divizia B nu 
corespunde întru totul cerințelor și 
ir trebui transformată într-un cam
pionat de tineret,, adevărată pepi
nieră pentru divizia A ; marile clu
buri nu se preocupă de asigurarea 
rezervelor, de creșterea unor ele
mente valoroase chiar în propriile 
pepiniere; mulți dintre tehnicienii 
noștri, care și-au creat un prestigiu

(Continuare in pag. a 4-a)
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t educație
Din tumultuoasa viață a stadioanelor, am ales, pentru grupajul de 

astăzi, alte elemente fi aspecte decit cele privind rezultatul pro- 
priu-zis al unei întreceri, o victorie sau o infringere, un scor, punc

tele fl medaliile... Fără, însă, ca prin aceasta ele să lie cu ceva mai 
puțin însemnate.

Ni ș-a părut interesant să Investigăm un aspect mai intim al acestei 
activități, acela legat de implicațiile pe care ea le are in munca de 
educație cu tineretul ți — ca un corolar — efectele ți urmările directe 
in comportarea ți evoluțiile sportivului.

Subiectul este, de altfel, mereu actual. Necesitatea unei munci edu
cative PERMANENTE, cu o eficiență sporită, a fost arătată în documen
tele Plenarei din noiembrie 1971 a partidului, care a elaborat un pro
gram vast in acest domeniu. Mițcarea sportivă, angrenind o largă masă 
de cetățeni și majoritatea tineretului țării, are sarcini deosebite în 
această privință, simțindu-se, astfel, direct angajată in acțiunea nobilă 
de creștere și educare a omului societății socialiste și comuniste.

Responsabilitatea debutului

ADEVARATA VALOARE
După înfrîngeri socotite anor

male, ați întâlnit desigur, nu o 
dată, declarații în care antre
norii noștri găseau ca unică ex
plicație faptul că „sportivul (sau 
echipa) nu a evoluat la adevăra
ta sa valoare". Să recunoaștem 
că, prin simpatie, explicația a 
fost adoptată și de unii croni
cari de sport. Așadar, raportul 
de forțe era net de partea noas
tră, dar... „nu am evoluat la va
loarea reală". Sau, „deși adver
sarul era, unanim recunoscut, 
mult mai bun, puteam cîștiga 
dacă..." și este invocată aceeași 
comportare sub posibilități.

Reținem, deci, că valoarea 
reală (sau obșinuită, cunoscută 
— cum doriți), nu s-a putut ma
nifesta plenar, deși sportivul 
(sau echipa) avea o pregătire 
bună, nu suferea de nimic, dor
mise bine, nu avea nici un mo
tiv palpabil să concureze așa 
cum a făcut-o, în contradicție 
cu... normalul. La prima vedere 
ne aflăm în domeniul abstractu
lui. Motivația pare vagă, nefon
dată, greu de explicat. Asta doar 
la prima vedere, fiindcă — deși 
nu poate fi măsurat obiectiv (ca 
forța, greutatea, starea de sănă
tate etc.) — elementul încrimi
nat, departe de a nu putea fi 
dibuit și explicat, îl găsim în 
răspunsul la prima și cea mai 
simplă întrebare suplimentară — 

— adresată acelorași 
„A (au) jucat fără

„de cc 7“ 
antrenori 
inimă"...

Așadar, o problemă de... ini
mă, o 6ituație — de fapt, mai 
multe — cînd „inima", în loc să 
stimuleze, frînează manifestarea 
valorii reale. Un minimum de 
cunoștințe despre componentele 
procesului instructiv-educativ ne 
va ajuta să aflăm că sportivul 
(sau echipa) a fost la înălțime 
cu pregătirea fizică, cu aceea 
tehnică, cu pregătirea tactică, 
dar a fost deficitar (ă) Ia capito
lul pregătirii psihologice — roti
tă absolut indispensabilă în an
grenajul general. Credem că nu 
greșim afirmînd că s-au consu
mat litri de cerneală și tone de 
hîrtie pentru a se pune la punct 
terminologia elementului, 
controverse între „moral" 
„moral-volitâv", „psihic" 
„psihologic", dar s-a făcut prea 
puțin în practică, știrbindu-se 
pregătirea de una din componen
tele fără de care, firesc, totul 
SE POATE NĂRUI.

Asta, după părerea noastră,

cu 
sau 
sau

un

din mai multe motive, sintetizate, 
fără pretenții exhaustive sau de 
ierarhizare, astfel : slaba preocu
pare a antrenorilor pentru latu
ra educativă a procesului in- 
structiv-EDUCATIV (s.n.), moti- 
vînd lipsa de timp sau chiar ne
cesitatea unui... specialist în ma
terie ; afirmația că însăși orîn- 
duirea noastră, patriotismul care 
animă pe fiecare cetățean al țării 
generează un moral ridicat (ceea 
ce e absolut just), deci... nu măi 
trebuie întreprinsă o activitate 
specială în acest sens (ceea ce e 
absolut nejust) ; prezentarea 
exagerată a valorii adversarilor, 
spre a pregăti justificarea unor 
eventuale înfrîngeri, explicabile 
de regulă printr-o instruire ne
corespunzătoare. precară. Trans
misă, volens-nolens, sportivilor, 
o asemenea prezentare are 
rol inhibitoriu, nefast.

Și așa se face că nu odată ne 
frîngem mîinile văzînd că spor
tivi de-ai noștri sînt învinși nu 
pentru că ar fi mai slabi, ci 
pentru că „nu evoluează la ade
vărata lor valoare".

Ce valoare are o pregătire 
psihologică corespunzătoare, ade
sea incredibil de simplă, ne-o 
dovedesc cîteva exemple din ul
tima vreme. Am vrea să ne re
zumăm la fotbal, la scorul „in
credibil" cu care a fost învinsă 
Finlanda la București. Spre stu
pefacția antrenorilor și a altor 
specialiști, cărora nu le venea 
să-și creadă urechilor, li s-a ce
rut sportivilor să învingă la un 
asemenea scor. Unii s-au înspăi
mântat, alții au surîs superior, 
invocînd „calculul hîrtiei". De 
ce să n-o spunem, s-au făcut și 
unele glume răutăcioase. Și, to
tuși, „minunea" s-a produs, în 
acest caz și în acest sport, ca și 
în alte cazuri și în alte sporturi. 
Erau declanșate resorturi intime, 
care descătușau energii nebănui
te, ce nu intră, 
„calculul hîrtiei". 
tului realist", 
s-a schimbat in 
de adevăr „iată, 
poate !“.

N-am vrea să 
rînduri cu concluzii șl sfaturi. 

. îi lăsăm pe antrenori și pe spor
tivi să tragă ei înșiși concluzii, 
confruntând 
activitatea 
concurs, cu 
de vedere".

Consemnăm, în ultima vreme, 
cu o mare satisfacție apariția a 
numeroși performeri tineri — unii 
chiar foarte tineri — și 
este vorba de evoluția 
competițiile de juniori, 
promovări curajoase în 
reprezentative de 
putem decit să aplaudăm aceas
tă autentică afirmare a „schim
bului de mîine".

Debutul (desigur, într-un sens 
mai larg) îtt activitatea de per
formanță, Ia nivelul de repre
zentare 
sulul .și 
noastre 
ționale, 
o mare 
dornici 
bilî de 
a talentului si aptitudinilor pe 
care lc au. Ne gîndim, se înțe
lege, la valoarea rezultatelor ob
ținute, dar îndeosebi la fun
damentul moral, etic, de muncă 
și de efort pe care ele sînt clă
dite. Cu atît mai mult, cu cît 
— așa cum spuneam — este 
vorba de sportivi tineri ne care 
amețeala succeselor îi poate 
prinde mai lesne la această vîr- 
stă.

Sînt nenumărate exemplele 
care dovedesc că tinerii perfor
meri români își semnează de
butul în arena internațională 
prin rezultate de prestigiu si. 
totodată, printr-o remarcabilă 
demonstrare a unor înaltă call - 
tăți morale, cultivate în familie, 
în școală, în organizațiile de 
tineret, în clubul sau asociația 
sportivă din care fac parte. Ne 
amintim cu plăcere șî admira
ție de triumful sportiv al canois- 
tuluî Ivan Patzaichin — pe a- 
tuncl încă junior! — Ia .Tocurile 
Olimpice de la Ciudad de Me
xico, dar nc-a bucurat Ia fel 
faptul de a-l vedea., în continu
are, pregătindu-se cu și mai 
multă hărnicie și ambiție, rămî- 
nînd același om modest, cu ace
eași comportare ireproșabilă pe 
care toți cei prezent! Ia Xoehi- 
milco o apreciaseră in ziua de
butului olimpic al marelui nos
tru campion.

fie că 
lor în 
fie de 
loturile 

seniori, nu

a școlii, clubului, ora- 
— mai ales — a țării 
în întâlnirile interna- 

implică, în mod firesc, 
responsabilitate tinerilor 
și, fără îndoială, capa- 
o valorificare strălucită

Anul trecut, după cucerirea 
titlului de 
competiția 
după alte 
luptătorul 
și pe cea
podiumului în 

mondiale ale seniorilor, dispu
tate la Teheran. în aplauzele 
care au răsunat atunci pe sta
dionul „Farah“ din capitala Ira
nului era, însă, răsplătită, deo
potrivă. atît marea performanță 
a sportivului român cît și ex
celenta pregătire, puterea de 
luptă, dorința de a reprezenta 
cu cinste culorile țării, calități 
exprimate în întreaga sa evo
luție și comportare la aceste în
treceri.

Astfel înțeleasă șl astfel ono
rată, responsabilitatea debutu
lui este nu numai o victorie de 
momente: ea devine, fără în
doială, o importantă treaptă de 
viață, de educare prin muncă, 
disciplină, corectitudine, atașa
ment. Din păcate, ne sînt oferi
te și altfel de exemple și chiar 
dacă ele se referă la cazuri izo
late, ni se pare neapărat nece
sar a fi supuse atenției factori
lor de resort. O serie de aba
teri de la normele de conduită, 
de la disciplină au comis, prin
tre alții, unii componenți ai re
prezentativei de fotbal juniori 
a județului Iași, ai loturilor de 
jtmiori și tineret la volei. 
Nu sînt singurele exemple criti
cabile Uneori este vorba de lu
cruri „mărunte" — atitudini 
nepoliticoase, ținută vestimenta
ră necorespunzătoare, limbaj 
necuviincios, alteori întâlnim 
tendințe de căpătuială, de pre
ocupare exclusivă pentru rezol
varea intereselor 
altele

Responsabilitatea 
nerilor performeri 
ternaționaiă se cere astăzi împli
nită mai conștient și mai profund 
ca orieînd. în spiritul normelor 
generale ale eticii și echității 
socialiste.

campion al lumii în 
juniorilor (și, se .știe, 
victorii de prestigiu), 
Nicu Gingă a urcat 
mai înaltă treaptă a 

campionatele

personale și

debutului ti- 
în arena in-

Dan GARLEȘTEANU

■ ■■ DAR OMUL DIN TRIBUNA ?
de regulă, în

Lipsa „spiri- 
invocată inițial, 

mai apropiatul 
că totuși se

încheiem aceste

cele de mai sus cu 
lor în pregătire și 
propriile lor „puncte

Mircea COSTEA

SPIRITUL DE ECHIPA
Zilele trecute, Mihaî Chezan 

antrenorul divizionarei A de 
volei I.T.B., ne-a adus la cu
noștință o situație cu totul ieșită 
din comun, care explică în bună 
măsură comportarea slabă a 
echipei în actuala ediție a cam
pionatului. Patru din jucătoarele 
sale de bază : Doina Ioneci, Cor
nelia Porumb, Iuliana Paul și 
Simona Enescu au dat bir cu fu- 
giții. periclitând și mai mult șan
sele I.T.B.-ului de a rămîne în 
primul eșalon, în care abia pro
movase.

„Doina Ioneci și Cornelia . Poj 
rumb — ne spunea cu ciudă . 
Chezan — n-au mai dat nici un 
semn de viață de la începutul 
lui decembrie, deși cunoșteau 
programul de pregătire a echi
pei, în vederea turneelor din fe
bruarie și martie. De altfel, și in 
cursul 
prima 
cîteva 
motiv 
că ar 
să mă _ .
jucătoare nu ar fi .. 
ceste obligații, în vară, 
cînd am deplasat echipa, în va
canță, la mare (unde nu se pu
nea problema meciurilor oficiale) 
sau cînd am efectuat un turneu 
în Ungaria. Dacă în situațiile a- 
mintite, a putut să lipsească mai 
multe zile, cum, oare, de n-a 
mai putut să absenteze doar o 
zi, în condițiile în care echipa a- 
vea, mai mult ca orieînd, nevoie 
de ea ? Dar nu e numai atât, 
în timpul campionatului, Doina 
Ioneci nu onora decit 1—2 din 
cele cinci antrenamente progra
mate săptămînal, la orele cele 
mai potrivite, astfel îneît să con
vină tuturor. Dar, duminica, 
emitea pretenții să figureze în 
primele 6, Iar dacă nu o intro
duceam în teren (fiind slab pre
gătită), mă șantaja amenințîn- 
du-mă că nu mai vine deloc... 
Și s-a ținut de cuvînt 1

La rîndul ei, Cornelia Porumb 
îmi prezenta permanent motive 
mai mult sau mai puțin obiecti
ve pentru a lipsi de la antrena
mente. Spunea că este bolnavă, 
dar nu aducea niciodată un do
cument de atestare. Iuliana Paul, 
care a devenit studentă la me
dicină și asupra căreia, într-un 
timp, cei de la acest club au 
emis pretenții (retrase de cu- 
rînd), nu vine decit la un antre
nament pe săptămînă. Simona 
Enescu a prezentat o adeverință 
de studentă la Universitatea 
Craiova, pe baza căreia i-am dat 
dezlegarea. Abia apoi am aflat

campionatului tur-retur, 
a refuzat să participe la 
meciuri în deplasare, sub 
că are copil mic. Poate 
fi fost un argument care 
convingă, dacă aceeași 

„uitat" de a- 
atunci

că, de fapt, este studentă 
fără frecvență, situație care 
cu totul alt regim...

în aceste condiții vitrege, echi
pa I.T.B. va încerca să se sal
veze de la retrogradare . Este 
drept că în vară și în toamnă, 
echipa pe care o antrenez nu 
s-a putut pregăti la înălțimea 
cerințelor, deși dispunea de ele
mente mai puțin valoroase (ju
cătoarele cu care a promovat din 
B și cele refuzate de alte echi
pe de A)“.

Ce am mai putea adăuga la 
această grăitoare confesiune. 
Poate doar că, după cîtc știm, 
atît Doina Ioneci cît și Cornelia 
Porumb sînt profesoare de edu
cație fizică. Pot constitui, oare, 
un exemplu de comportare pen
tru tinerii pe care trebuie să-i 
îndrume și spre sport ? Dar ce
lelalte două ? în plus, ce poate 
spune conducerea asociației I.T.B. 
despre climatul educativ instau
rat în rîndul voleibalistelor sale ? 
Acest climat a influențat, cu si
guranță, și evoluția 
campionat, în care 
nu a obținut nici o

Aurelian

la 
are

echipei în 
pînă acum 

victorie !

BREBEANU

Întrecerea sportivă nu poate fi 
concepută fără spectatori ! Ce 
sens ar avea cea mai formida
bilă întâlnire, dacă ea s-ar des
fășura în liniștea monumentală 
a unui stadion complet gol ?

Dar, tocmai faptul că omul 
din tribună dă viață oricărei 
confruntări din arenă, îi cre
ează obligații, pe care el — 
spectatorul — nu le poate ig
nora.

Ne-am gindit la toate acestea, 
urmărind, în cadrul actualului 
sezon hocheistic, cele sase parti
de dintre STEAUA și 'DINAMO, 
care au stârnit ur: imens interes 
și au reușit să umple marele pa
tinoar artificial acoperit din Ca
pitală. Disputelor dintre jucă
tori, în palpitanta lor cursă pen
tru titlu, i-a corespuns și un 
du°l al... galeriilor celor două 
cluburi, pitoresc și atrăgător, dar 
numai atâta timp cît s-a menți
nut în limitele sportivității.

A simpatiza cu o echipă, a o 
susține și a o încuraja, a încer
ca s-o ajuțî în momentele criti
ce și a-i da aripi pentru vic
torie, reprezintă o atitudine fru
moasă, cu condiția ca patima să 
nu-și pună amprenta pa acest 
sentiment. A simpatiza cu o e- 
chipă nu înseamnă 
pe cealaltă, a nu-i 
calitățile, virtuțile, 
adevărat este acela
din tot sufletul succesul prefe- 
raților săi, știe — însă — să 
primească într-un mod cavale
resc înfrlngerea, cînd adversa
rul a fost mai bun.

Din păcate, la derbyurile 
hochei. Steaua—Dinamo (și 
numai la aceste întreceri)
crurile nu s-au petrecut tocmai 
așa. Au existat destule manifes
tări reprobabile, care au umbrit 
lupta sportivă.

Unii spectatori, certați cu edu
cația, dacă nu chiar cu norme
le celui mai elementar bun simț, 
au căutat să-i incite pe spor
tivi. să-i îndemne la brutalități 
și incorectiudini, să le adreseze 
cuvinte de ofensă, mergîndu-se 
pînă la actul huliganic 
carii diferitelor obiecte 
ță, ceea ce constituie

unul de-a dreptul in-

aeest context (hocheiul, 
neconstituind un feno- 

singular), devine clar că

a o detesta 
vedea si ei

Suporterul 
care, dorind

de 
nu 
lu-

al arun- 
pe ghea- 
un real

pericol pentru integritatea fizi
că a jucătorilor și arbitrilor.

Mulțî oameni din tribună nu 
înțeleg, sau poate nu știu, că un 
hocheist iese de pe gheață foar
te surescitat, cu un puls de 180 
de bătăi pc minut, cu o uriașă 
„datorie de oxigen" și că are 
nevoie de puțină liniște pentru o 
refacere rapidă, în aceste con
diții, a-i zdrăngăni asurzitor tă
lăngi iu spate sau a detona p ta-de, 
devine nu numai un act nespor
tiv, dar 
uman.

în tot 
repetam, 
men
trebuie acționat cu mai multă 
hotărî re și perseverență în do
meniul educației spectatorilor, 
întrebarea este, în atribuția cui 
ar cădea acest clement impor
tant al vieții sportive ?

După părerea noastră, primii 
care sînt datori să vegheze la 
respectarea unei atmosfere sănă
toase în tribune sînt spectato
rii înșiși, în marea lor majori
tate iubitori sinceri ai sportu
lui. Fi trebuie să creeze o opi
nie de masă împotriva tuturor 
manifestărilor străine eticii 
noastre, să izoleze și să pună la 
punct elementele care se dedau 
la acte antisportive, huliganice.

Pentru că printre oamenii din 
tribună se numără foarte mulți 
elevi, este necesar ca și în Tin
derile acestei categorii de tineri 
să se desfășoare o muncă stă
ruitoare. rolul profesorului de 
educație fizică fiind primordial 
în acest sens. Bineînțeles că 
organizațiile sindicale și de 
U.T.C, au de spus un cuvînt în 
această privință, acționind prin
tre membrii lor în favoarea 
unei atindini civilizate și demne 
la manifestările sportive.

Nu vom spune nici o noutate 
afirmînd că rolul spectatorului 
este astăzi deosebit de mare nu 
numai în buna desfășurare a 
unei competiții dar — socotim 
noi — în însuși progresul spor
tului românesc 1

Valeriu CHIOSE

BĂRBĂȚIE ȘI FAIR-PLAY
Fair-play este o noțiune care nu mai are ne

voie, pentru marele public, de definiții, ci doar, 
din cind în cind, de deslușiri, lată, pentru astăzi, 
una din clarificările impuse de credințe comune, 
pe cit de răspindite, pe atît de nedrepte in ra
port cu sportul.

Există sporturi care, prin natura lor, implică 
un contact direct, șocul dintre adversari. Putem 
numi, în această categorie, fără pretenția de a le 
fi epuizat, rugbyul. boxul, luptele, fotbalul, ho
cheiul pe gheață. îndeobște se crede că în ase
menea sporturi actul de fair-play este ca și im
posibil. Cum să fii fair, cind îți bușești adversarul 
la mantinelă ? Cum să fii fair, cind îl copleșești pe 
potrivnic cu năpraznice lovituri de pumn ?

Ei bine, tocmai în aceste sporturi, poate chiar 
mai mult...................... , — -
ce altceva este fair-play-ul ?) devine mai eviden
tă. Să nu uităm — și ca un răspuns la întrebă
rile de mai sus — că orice întrecere sportivă, se 
desfășoară potrivit unor norme, unor reguli care 
le guvernează și care încearcă să le asigure co
rectitudinea și echitatea. Bodicecul este în ho
cheiul pe gheață o acțiune permisă de regula
ment, el fiind conceput ca o obstrucție neviolen
tă. doar cu puterea umărului (nu și a crosei!). 
Schimbul de pumni, scrima mănușilor care ine
vitabil duce la lovituri (amortizate) este rațiunea 
de a fi a boxului.

decit in altele, atitudinea morală (căci

Cînd face — ca altădată Maeterlinck — elogiul 
boxului, Eugen Barbu se extaziază de nobila ar
tă : a da și a nu primi, a face puncte și a te feri 
să lovești sub limitele permise, a îmbrățișa pe 
cel doborît, a-i strînge mina, a nu urî, a învinge 
numai. înseamnă că un sport considerat „dur" 
poate da admirabila pildă de fair-play, cînd du
pă o dramatică încleștare, cu risipa ultimei pi
cături de energie, se evaporă la adversari orice 
urmă de pizmă. Amintiți-vă doar de tradiționa 
lele (și acum vestitele) partide Cuțov — Dobres- 
cu. Prieteni înainte, adversari în ring, 
după...

De unde provin asemenea nobile 
Din clara conștiință, mereu conservată, 
sarul este înainte de toate un partener 
care ești legat prin camaraderie sportivă. După 
cum se vede, fair-play-ul nu este o simplă moda
litate de comportament, ci o adevărată stare de 
spirit, o mentalitate, care se manifestă în respec
tul de sine, loialitate, spirit de echitate, genero
zitate, stimarea adversarului și respectarea ar
bitrului, lipsa de ostentație, atitudine demnă și 
fermă (independent de ce face adversarul sau 
publicul), primirea victoriei cu modestie și a în- 
frlngerii cu demnitate. Toate acestea sînt vala
bile și în sporturile bărbătești.

prieteni

atitudini ? 
că adver- 
de joc, de

Victor BANCIULESCU
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SPERANȚE REALE ALE BASCHETULUI FEMININ
Pentru a treia oară — în decurs 

de tot atâtea săptămîni — avem 
satisfacția de a sublinia interesul 
stârnit de campionatele republica
ne de baschet, fapt care demon
strează că actuala formulă de dis
putare a competiției este evident 
mai stimulativă, echitabilă și atrac
tivă decit cele precedente. împăr
țirea echipelor în două grupe va
lorice a creat posibilitatea desfășu
rării multor meciuri între formații 
cu posibilități apropiate, așa cum 
s-a petrecut sîmbătă și duminică, 
cu prilejul etapei a 14-a.

în mod special, a atras atenția 
derbyul Voința București — I.E.F.S., 
în care fostele eleve ale Liceului 
nr. 35, deținătoare — cu puțini ani 
în urmă — ale titlului 
de campioane de ju
nioare ale României 
(sub îndrumarea antre
norului Gheorghe Be- 
none) au demonstrat că 
se îndreaptă cu pași 
siguri spre maturitate 
și desăvîrșire sportivă 
și că ținta lor (de a cu
ceri campionatul de 
senioare al țării) poate 
fi îndeplinită. întrunind 
calități de echipă com
pletă, cu posibilități 
mari de a alterna atacu
rile rapide și contra
atacurile cil jocul pozi
țional bazat pe pivoți, 
avînd mare capacitate 
de combativitate (tine
rețea le este un ajutor 
în acest sens), elevele 
actualului antrenor Ma
rian Strugaru sînt la 
un pas de a deveni o 
echipă mare, de a pu
tea cuceri succese chiar 
pe plan internațional 
și, în orice caz, de a 
deveni o pepinieră de 
bază a lotului republi
can. La acest din urmă 
capitol vom remarca 
revenirea Măriei Roșia- 
nu-Simlonescu (debu
tantă în lotul național 
la o vîrstă precoce, dar 
retrasă din activitatea 
competițională înainte 
de afirmarea deplină), cu
marcabilă prin capacitatea ei de 
coordonatoare de joc, de mobiliza
toare a echipei și de realizatoare a 
aruncărilor la coș. Alături de suro
rile Liliana și Tatiana Rădulescu și

■ ■ ■ ■ asramaaarifcjA.-*.umbsbwbbp -■ ■ ■

ANA PETRESCU (Gloria 
București) iNVINGĂTOARE 

PENTRU A DOUA OARĂ ÎN 
„TROFEUL RESITÂ“ LA POPICE

de Mariana Andreescu (aceasta din 
urmă, însă nefolosită la nivelul po
sibilităților ei, deoarece ocupă în 
teren o poziție statică, depărtată de 
coș, în loc să acționeze în preajma 
panoului, în mișcare), Maria Roșia- 
nu-Simionescu poate fi din nou una 
dintre cele mai reprezentative bas
chetbaliste ale noului val, așa cum 
a fost în luna decembrie a anului 
1971, cînd a făcut parte din selec
ționata României, participantă la 
Balcaniada de la Sarajevo. Cuvinte 
asemănătoare despre Viorica Bala! 
și Diana Mlhallc de la I.E.F.S., ele
mente care pot întări lotul națio
nal. O subliniere pentru Balai care 
nu și-a valorificat marele talent 
ce-1 demonstrase la vîrsta juniora

Mare — se manifesta ca unul dins 
tre cele mai mari talente ale bas
chetului românesc.

O. STANCULESCU

CLASAMENTELE LA ZI

zarzarz*zarzxrz*zarzarzarzarzarzarzzrzarz.

De la stingă la dreapta, Mihalic (I.E.FS.), 
T. Radulescu și Fierlinger .(Voința) urmăresc 
mingea Foto : S. BAKCSY

MASCULIN
GRUPA 1—«

1. Dinamo 14 14 0 1379— I»1 t*
2. Steaua 14 13 1 1267—1025 27
3. Univ. Timișoara 14 11 3 1126—1003 29
4. I.E.F.S. 14 8 6 1131—1081 23
5. „UM Cluj 14 8 6 1086—1027 13
6. Farul 14 5 9 1016—1141 H

GRUPA 7-12

7. I.C.H.F. 14 5 9 1006— 9M 19
8. Rapid 14 5 9 1048—1139 19
9. PoUt. Cluj 14 4 10 975—1005 13

10. Voința Tim. 14 4 10 870—1068 18
11. Poli. Buc. 14 4 10 988—1113 18
12. C.S.U. Galați 14 3 11 857—1049 17

FEMININ

GRUPA 1-6

1. Voința Buc. 14 13 1 96O-7M 2?
2. Politehnica 13 12 1 896—644 25
3. I.E.F.S. 14 11 3 877—672 25
4. ,U” Cluj 14 3 6 785—812 M
5. „U* Timișoara 14 7 7 808—864 21
8. Rapid 13 7 6 795-720 29

GRUPA 7—13

7. Crlșul 14 1 9 904-761 21
8. »U“ iași 14 6 8 888—741 20
9. Constructorul 14 5 9 723—796 19

10. Olimpia Buc. 14 3 :11 629—882 ÎȚ
11. Sănătatea 14 2 12 637—919 1«
12. Voința Tg. Mureș 14 1 13 587—845 13

totul re-

Ediția a II-a a „Trofeului Reșița" 
la popice, disputată în reședința 
județului Caraș-Severin pe arenele 
C.S.M. (fetele) și Olimpia (băieții) 
la care au participat 24 de jucătoa
re și tot atîția jucători, s-a încheiat 
cu rezultate valoroase la t-oate cele 
trei probe. La individual femei, ju- 
cătoarea nr. 1 a anului 1973, Ana 
I’etrescu (Gloria București), într-o 
formă excelentă, a cucerit trofeul 
pentru a doua oară ; tot ea a cîști- 
gat și la perechi mixte, împreună 
cu Iuliu Bice. La băieți, victoria a 
revenit cunoscutului popicar gălă- 
țean, exreșițeanul Iosif Tismănaru. 
Vorbind despre nivelul tehnic ridi
cat, la care s-a desfășurat competi
ția, trebuie să spunem că pentru 
manșa a II-a sau calificat doar a- 
cele sportive care au realizat din 
primele 100 lovituri mixte peste 
420 p d, iar la băieți cei care au 
depășit (la 200 bile) 850 p d.

REZULTATE TEHNICE — se
nioare : 1. Ana Petrescu (Gloria
Buc.) 929 p d (manșa I — 455 — 
manșa a II-a 474), 2. Elena Tran
dafir (Laromet Buc.) 896 p d (455 — 
474), 3. Cornelia Petrușeâ (Voința 
Buc.) 886 p d (446—440) ; seniori :
1. I. Tismănaru 1860 p d (963—897),
2. I. Băiaș 1831 p d (906—925), 3. 
I. Bice 1830 p d (912—918) — toți 
de la Constructorul Galați : perechi 
mixte : 1. Ana Petrescu-I. Bice 1392 
p d (474—918), 2. Cornelia Petrușca 
— I. Băiaș 1365 p d (440—925), 3. 
Elena Trandafir-I. Tismănaru 1337 
p d (440—897).

D. GLĂVAN, coresp. jud.

tului. Desigur că și întreruperea 
impusă de uri accident i-a frfnat 
progresul, dar nici nu a muncit su
ficient, după reluarea antrenamen
telor, pentru a recupera timpul 
pierdut. în ultima vreme s-a văzut 
Ia ea un oarecare reviriment. Să 
sperăm că a fost doar un început 
și că în curînd o vom vedea pe 
Viorica Balai așa cum ne-am în
chipuit-o cu puțini ani în urmă, 
cînd — jucînd la Sănătatea Satu

LILIANA RADULESCU Șl
MARIAN BRABOVEANU, PE PRIMELE LOCURI 

IN CLASAMENTELE COȘGETERILOR

Clasamentele coșgeterilor diviziei A 
au următoarea configurație : FEMININ : 
1. IJUANA RADULESCU (Voința Buc.) 
244 p, 2. Ileana Gugiu (Rapid) 240 p. 3. 
Mariana Andreescu (Voința Buc.) 216 p, 
4. Rodiea Goian (Universitatea Timișoa
ra) 215 p, 5. Angelica Tita (I.E.F.S.) 212 
p, 6. Suzana Szabados (Politehnica) 192 
p etc.; MASCULIN : 1. bbaboveanu 
(I.E.F.S.) 345 p, 2. Szell (Politehnica
Buc.) 324 p, 3. R. Martinescu (C.S.U. 
Galați) 315 p. 4—5. Oczelak (Steaua) și 
Splnu (Farul) 271 p, 6. Mftnăllă (Univer
sitatea Timișoara) 257 p etc.

„CUPA PRIMĂVERII" LA TIR ÎN SALĂ
N. Ciotloș - învingător nescontat la pistol

Numeroși trăgători fruntași, seniori 
și juniori, printre care și cei vizați 
pentru campionatele europene de sală 
(luna viitoare, în Olanda) âu partici
pat timp de două zile la întrecerile 
„Cupei primăverii", competiție la 
arme cu aer comprimat găzduită în 
sala Petrolul din Ploiești. Rezultatele 
au fost, in general, modeste, mai a- 
les la pușcă seniori, dar ele se dato- 
resc — așa cum ne-a declarat antre
norul lotului republican, Mihai loader
— și unor deficiențe organizatorice 
(in prima zi concursul a Început cu 
o întârziere de cîteva ore, ceea ce a 
dus la o stare de îndelungată tensiu
ne). Confruntarea de la proba de pis
tol a fost mai interesantă, ea înche- 
indu-se cu o mare surpriză. Favori
tul nr. 1, Dan Iuga, campionul țării, 
a fost întrecut, >n ultima decadă, de 
reprezentantul clubului Steaua, Nico- 
lae Ciotloș — considerat un outsider 
după campionatele naționale de luna 
trecută (locul 4 cu 374 p). S-au mai 
evidențiat, surorile Matei, Anișoara
— care a cîștigat detașat proba de 
pistol — și Dumitra. — prima clasată 
cu o cifră mulțumitoare la pușcă se
nioare. Considerăm demn de remar
cat și faptul că trăgătoarele de la 
C. S. Baia Mare care, participînd 
pentru prima oară la o competiție de 
anvergură în sală, au ocupat locul 3 
la echipe. Un succes al concursului 
l-a constituit și numărul mare de 
participanți la probele juniorilor — 
51 la individual și 13 echipe.

REZULTATE TEHNICE : pistol se
niori 40 „diabolouri" : 1. N. Ciotloș

(Steaua) 383 p (pe ultimele 10 ținte 
95 p), 2. D. Iuga (Dinamo) 382 p 
(92), 3. L. Stan 380 p, 4. Al. Gered 
379 p, 5. V. Atanasiu 376 p, 6. M. 
Teodor 375 p (toți de la Steaua) ; 
Pe echipe : 1. Steaua II 1 506 p, 2. 
Steaua I 1 498 p ; senioare : 1. Ani
șoara Matei (Dinamo) 381 p, 2. Silvia 
Kaposztai (U.T.A.) 371 p, 3. Olimpia 
Demetriade (Dinamo) 368 p ; juniori t
1. N. Vinț (Steaua) 366 p. 2. G. Ma
rin (I.E.F.S.) 364 p, 3. I. Petre (Olim
pia) 364 p ; pe echipe t 1. Steaua 
10G9 p. 2. Olimpia 1 066 p, 3, U.T.A. 
1 040 p. Pușcă seniori : 1. I. Trăsei» 
veanu (Steaua) 377 p, 2. Șt. Caban 
(Dinamo) 376 p, 3. M. Marin (Stea
ua) 376 p, 4. I. Codreanu (Steaua) 
376 p, 5. Gh. Vasilescu (Olimpia) 
374 p, 6. C. Manole (Steaua) 374 p ; 
pe echipe 1. Steaua I 1497 p, 2. 
Steaua II 1 452 p. 3. Olimpia 1 414 p ; 
senioare : 1. Dumitra Matei 379 p,
2. Veronica Stroe 377 p, 3. Melania 
Petrescu 368 p, 4. Mariana Feodot 
364 p (toate de la Dinamo), 5. Vasi- 
lica Manea (Unirea Focșani) 362 p, 
6. Elena David (Olimpia) 362 p ; pe 
echipe : 1. Dinamo 1124 p, 2. Unirea 
Focșani 1 042 p, 3. C. S. Baia Mare 
972 p ; juniori : 1. M. Burcuș (Stea
ua) 372 p, 2. D. Calalb (C.F.R. Arad) 
366 p, 3. D. Pantazi (Șc. sp. 1) 365 p ; 
pe echipe : 1. Activul Brașov 1 077 p, 
2. C.F.R. Arad 1 072 p, 3. Petrolul I, 
1 070 p.

na»  ........... i—.... c.,.w,.,.»

La încheierea primei ediții a diviziei de hochei

Momentul psihologic al meciului de sîmbătă. La scorul de 2—0 pentru Dinamo, Netedu, printr-un reflex uimitor, 
deviază pucul expediat de Tureanu spre poarta goală... Foto : Dragoș NEAGU

[Urmare din pag l)

cedată de succesul din „Cupa 
României", steliștii reușind astfel o 
dublă victorie asupra puternicilor 
lor rivali. Victoria Stelei este, în 
primul rînd, victoria disciplinei tac
tice, victoria omogenității și a corn- ’ 
bativității, victoria unității sufle
tești a componenților echipei. Deși, 
teoretic, soarta titlului nu putea fi 
considerată hotărîtă înaintea ulti
mului meci cu Dinamo, noi sîntem 
tentați să susținem că steliștii au 
deschis poarta succesului chiar de 
la prima confruntare cu Dinamo, 
cînd au administrat foștilor cam
pioni un usturător... 5—1 ! punîn- 
du-i în postura de a alerga după 
refacerea unui greu handicap. Toți 
componenții echipei au merite ega
le la realizarea frumosului vis în 
care au crezut, fie că ei sînt dintre 
cei pe care îi numim jucători con-

sacrați (Varga, G. Szabo, Ioniță, 
Gheorghiu), fie că se află acum pe 
drumul afirmării (Kemenessy, Bucur; 
Popa, Miklos și ceilalți). Să nu-1 
uităm, desigur, pe... invincibilul Ne- 
tedu, pe care-1 dorim la fel de vi
gilent și în poarta echipei națio
nale.

Dinamo, cu cîteva valori indivi
duale de excepție, a pierdut cam
pionatul tocmai pentru faptul că... 
i-au lipsit atuurile Stelei. Amne
ziile tactice din unele meciuri di
recte cu Steaua — în special ale 
fundașilor, actualmente parcă, sub 
valoarea celor de la Steaua —, o 
linie a IlI-a departe de nivelul pri
melor două și... lipsa unui Netedu 
pot fi invocate de dinamoviști drept 
cauze ale pierderii titlului. Să no- 
tăm ca foarte îmbucurătoare, în 
perspectiva echipei naționale, evo
luția lui Tureanu, al cărui joc, o 
adevărată îneîntare, se impune a fi 
pus mai mult în folosul echipei. I^a

polul opus un alt mare talent, 
Gheorghe Huțanu, cate ne-a dove
dit că nu mai iubește hocheiul și 
nici echipa. Ce păcat...

Sport Club Miercurea Ciuc și 
Dunărea Galați, clasate în această 
ordine pe locurile 3 și 4, au reușit, 
uneori, să dea replici curajoase 
valoroaselor lor partenere, șl au o- 
ferit între ele dispute interesante.

Iată cum arată clasamentul final 
al grupei A a diviziei :
1. STEAUA 18 14 2 2 99— 32 30
2. Dinamo 18 14 2 2 123— 45 30
3. S.C. Miercurea Ciuc ÎS 4 0 14 57—11'5 g
4. Dunărea Galați 18 3 0 15 45—122 6

® Primul loc în clasamentul gol- 
geterilor a fost cucerit de dinamo- 
vistul Doru Tureanu cu 34 p (23 
del goluri marcate și 11 pase aju
tătoare). El este urmat de coechi
pierii săi Eduard Pană, cu 26 p 
(14 + 12) și Gheorghe Huțanu 25 p 
(14 + 11).
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PREGĂTIRI MECIURI PREGĂTIRI

ÎNAINTEA MECIULUI DE AZI CU ALT AY

ClTEVA CONSTATĂRI ASUPRA COMPORTĂRII

KUN I - SCOS DIN LOTUL ECHIPEI C.F.R. TIMIȘOARA PETROLUL- MINERUL VĂLENII DE MUNTE 64 (3-0)

JUCĂTORILOR NOȘTRI IN PARTIDĂ CD FENERBAHCE
5

» Echipa română a ajuns luni după-amiaza la Izmir
• Formația de începere, aceeași ca In prima intilnire

IZMIR, 28 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Desigur, sînt cîteva lucruri de 
care trebuie să se țină seama cînd 
se analizează comportarea lotului 
nostru reprezentativ în meciul de

Prima parte a campionatului n-a 
fost prea bună pentru echipa ce
feriștilor timișoreni, de la care su
porterii au așteptat mai mult. A- 
cesta a fost motivul pentru care 
consiliul clubului și C.J.E.F.S. Ti
miș au dezbătut, într-un spirit cri
tic, comportarea necorespunzătoare 
din tur. Au fost luate măsuri pen
tru îmbunătățirea condițiilor de

C.S.M. REȘIȚA A JUCAT 
„ÎN FAMILIE"...

pe stadionul din Valea
C.S.M. Reșița a susți-

Duminică,
Donianului,
nut primul meci de verificare, par
teneră fiindu-i
tineret-rezerve.
Ion Reinhardt 
de 5—3 (1—1).
rovici (2), Pușcaș, Atodiresei și Bel- 
deanu (din lovitură de la 11 m), 
respectiv Doru Popescu (2) și Dozsa.

D. GLAVAN, coresp.

propria echipă de 
Elevii antrenorului 

au învins cu scorul
Au marcat: Nesto-

pregătire și pentru activizarea bi
roului secției care în ultima peri
oadă s-a remarcat prin... inacti
vitate.

Pregătirile formației au fost re
luate, sub conducerea antrenorului 
St. Lengyel, la data de 7 ianuarie. 
Vechiului lot de jucători, din. care 
a fost scos temporar Kun I, pentru 
lipsă de interes la antrenamente și 
jocuri, 1 s-au alăturat trei jucători : 
Helstein, de la „Mănușarul1*, gol- 
geterul campionatului municipal 
Timișoara, Ștefan de la Oțelul roșu 
și Barbu de la Gloria Arad. In a- 
ceste zile echipa feroviarilor timi
șoreni se află la Băile Herculane, 
unde va rămîne pînă în primele 
zile ale lui februarie. Din progra
mul partidelor amicale ale C.F.R.- 
ului, reținem întîlnirea . cu B.K.S. 
Staldielsko Biala (Polonia), care se 
va disputa în ziua de 6 februarie, 
la Timișoara.

Petrolul Ploiești a întîlnit dumi
nică la Vălenii de Munte formația 
locală Minerul, în fața căreia a 
cîștigat cu 6—1 (3—0). Au înscris 
Radulescu (3), Zamfir (2) și Din- 
euță. De-a lungul celor 90 de minu
te, antrenorii Dridea și Maroși au 
folosit următorii jucători : Marines-

P ARCAN — coresp. județean.

DEȚINĂTORII CUPEI VIZEAZA
Duminică dimineață, pe terenul 

cenușiu și aspru al stadionului 
„1 Mai11 din Rm. Vîlcea, un joc în 
toată regula, la două poeți. Antre
norul Gheorghe Nuțescu, cu scufiță 
de lină pe cap, conduce partida 
celor 22 de elevi ai săi, cu care 
vrea să încerce, anul acesta, marele 
salt dintr-o divizie într-alta. Se 
j-oacă alert, cu faze antrenante la 
ambele porți,

De altfel, sub tribuna acoperită 
au luat loc mai mulți oameni decît 
era firesc Ia un meci de antrena
ment „în familie1*. Există, la Rm. 
Vîlcea, un curent de opinie foarte

cu (Rămureanu) — Gruber, Țapo- 
rea, Ciupit u, Mureșan (Eparu) — 
Dincuță (Cuporman), Culda (Crîn- 
gașu), Istrătescu (Angelescu) —Ște- 
fănescu (Pisau, Ștefănescu), Pîrvu 
(Radulescu), Zamfir. Schimbările au 
fost efectuate în cea de a doua 
parte a jocului.

UN LOC ÎN DIVIZIA A

. ' ./...

if, « -*Ț

Moment din meciul amical Progresul — Rapid, disputat duminică dimineața în Giulești și încheiat cu victo
ria echipei antrenată de Mateianu (2—1) Foto: S. BAKCSY

LUCRU INTENS LA PROGRESUL BUCUREȘTI
Bucu- 
săptă- 
întor-

Lepădata, Miron Bortz (fundași), 
Ion Haidu, Constantin Donose, Mi
hai Ghițulescu, Ion Ionescu, Necu- 
lai Darie (mijlocași), Filip Șutru, 
Gheorghe Gojgaru, Iulian Orovitz, 
Vasilc Iordaehe, Dandu Ustabacieff 
(înaintași). Acestora li s-au adău
gat Juniorii promovați : Dumitru 
Marinescu (fundaș). Gheorghe Ntt- 
țescu (mijlocaș), Niculae Costache, 
Florin Enache (înaintași) și 
centă achiziție, înaintașul 
Nicolae, provenit dintr-o 
bucureșteană de categorie 
ridară.

Potrivit vicepreședintelui
Iui, D. Dragoinir, echipa se bazează 
pe tinerețea sa (medie de virată : 
22 de ani), pe omogenitatea sa și 
pe o anumită experiență psiholo
gică pe care o generează succesele 
recente din meciurile de Cupă și 
întîlnirile internaționale, (vib.).

o re-
Cornel 
echipă 

infe-

clubu-

BĂLĂCI
Nu tre-

Și 
dată

duminică cu Fenerbahce, 
baie omis faptul că Anghelini 
Nistor jucau pentru prima 
alături de Dinu și Sameș, că Du
mitru îl simțea întîia oară lîngă el, 
ca partener, pe Bălăci, care nu 
are încă 18 ani împliniți, că Dobrin 
făcea cuplu nu cu Duniitrache ci 
cu arădeanul Kun. Mai trebuie a- 
vut în vedere că acești 17 jucă-

tori au venit la lot, după perioada 
de munte, cu o pregătire fizică di
ferită, că Fenerbahce se află în 
preajma returului și, oricum, dis
pune de o mai bună omogeni
tate, că nu este o echipă oarecare. 
(Cei de la F. C. Argeș o pot con
firma,). Amintind toate acestea ne 
va fi mai ușor să fixăm cadrul și 
locul meciului de duminică de pe 
stadionul „Mithat Pașa" din Is
tanbul.

Jocul nu a fost de o valoare teh
nică deosebită. A plăcut, însă, prin 
ardoarea cu care s-a disputat și 
ritmului vioi. încă de la pregăti
rea jocului, antrenorii Valentin Stă- 
nesett (care, ca și Dobrin, a avut o 
stare gripală, piteștoanul cu o-zi 
înainte, antrenorul chiar în ziua 
meciului) și Robert Cosmoc au 
atras atenția jucătorilor să priveas
că în perspectivă, că e vorba de 
ceva mai mult decît meciul în 
sine. Dar nici rezultatul nu a fost 
neglijat, fiindcă era vorba de pres
tigiu. Și, pe cît i-au ținut puterile, 
cei mai mulți dintre jucători s-au 
dăruit, au vrut să nu iasă de pe 
teren învinși. în această privință 
trebuie evidențiate eforturile și 
randamentul lui Dumitru („jucător 
de Superclass1*, ne spunea celebrul 
Didi), Dinu, Anghelini, Bălăci (la 
acesta lipsa de experiență, mai a- 
les în privința dozării efortului, 
și-a spus cuvîntul în a doua jumă
tate, după ce o primă repriză a- 
lergase de la o poartă la alta), 
Nistor și chiar Sanies- Acum încep 
semnele de întrebare. Și, cel mai

mare (se putea, oare, altfel ?) e în 
atac. Troi, destul de timid, retras, 
nu este la forma celui care debuta 
în sezonul trecut în națională. 
Marcu, cu lungile sale momente 
cînd absentează din joc. Kun a ju
cat bine după pauză șl a marcat 
un gol magistral, iar lui Dobrin. 
după starea gripală, nu i se putea 
pretinde mai mult. A surprins sla
bul randament al lui M. Sandu, 
înlocuitorul lui Troi. Vorbind des
pre comportiinente, ordinea eviden
țierii 1 ar fi următoarea : întîi apă
rarea, sigură și decisă în interven
ții, apoi mijlocașii și la urmă a- 
tacul. Băducanu s-a remarcat și 
el în cîteva faze. Desigur, aprecie
rile respective sînt făcute pe baza 
constatărilor de la primul meci și 
au, deci, un procent de relativitate. 
Să vedem ce ne 
joc.

Luni, tricolorii 
unde din cauza 
piedieat

va oferi al doilea

au plecat Ia Izmir, 
ceții (care a îm- 

-t decolarea avionului) au 
ajuns abia în jurul orei 16. După- 
amiază, jucătorii care n-au fost fo
losiți sau au jucat mai puțin la 
Istanbul au făcut un ușor, antre
nament. în privința formației care 
va începe partida cu Altay (clasata 
pe locul 5 în campionatul turc) 
ea va fi aceeași din prima repriză 
a meciului cu Fenerbahce. Adică: 
râducanu ..................
DINU, SAMEȘ, 
TRU, DOBRIN. 
KUN, MARCU.

întîlnirea cu 
disputa marți (n.r. azi), la ora 15, 
avînd în deschidere jocul Fener
bahce — Gdztepe.

Constantin ALEXE

— ANGHELINI, 
NISTOR — DUMI- 
BALACI — TROI,

Altay Izmir se va

ACTUALITĂȚI
EL, JUCĂTORUL, SCRIE

Fotbaliștii de la Progresul 
cești au fost timp de două 
mini obișnuiți... ai cărărilor 
tocheate ale Munților Nemira, la 
poalele cărora se află pitoreasca' 
stațiune montană Slânic Moldova. 
Oamenii muncii veniți la trata
ment în stațiune, renumită prin cele 
15 izvoare cu apă binefăcătoare, își 
făcuseră o obișnuință din a asista 
zilnic, cu plăcere și interes, la an
trenamentele elevilor lui Mateianu. 
Sosirile din crosuri și „miuțele** 
din preajma complexului senatori
al adunau cei mai mulți spectatori. 
Fentru jucători. însă, pregătirile 
de la Slănic nu au fost, se înțelege, 
un divertisment. Ele au impus e- 
forturi și sudoare, solicitate de 
crosurile desfășurate pe pantele di
ficile ale munților. Pentru perioada 
de pregătire la munte, antrenorul 
Viorel Mateianu a apelat la servi-

„CUPA CARAIMANUL"
La Bușteni s-au disputat, dumi

nică, meciurile din cadrul „Cupei 
Caraimanul11, întrecere organizată 
de asociația sportivă din localitate, 
în cadrul etapei a II-a s-au jucat 
două meciuri : Delta Tulcea — Mi
nerul Cavnic 3—1 (3—0) și Progre
sul Brăila — Minerul Motru 1—0 
(1—0). Echipa brăileană a înlocuit, 
în ultimul moment, pe C.S. Tîrgo- 
viște, care a anunțat că nu poate 
participa la această cotnpetiție.

V. ZBÂRCEA, coresp.

ciile unui antrenor de maraton Du
mitru Buiac. Mateianu «-a dovedit 
inspirat. Cu priceperea pe care o 
are un preparator fizic, cu un re
marcabil tact pedagogic, dublată 
de pasiune pentru fotbal, profe
sorul Dumitru Buiac a asigurat, șe 
pare, o bună pregătire fizică de 
bază echipei. Dumitru Buiac nu a 
fost, însă, singurul ajutor al lui 
Mateianu. Medicul coordonator al 
stațiunii, Alex. Bogdan-Dumitres
cu, fost atlet, a acordat asistență 
medicală echipei, lipsită momen
tan de serviciile, atît de necesare, 
ale unui doctor.

Progresul a revenit la sfîrșitul 
săptămînii în Capitală. Mateianu 
se declară pe deplin satisfăcut de 
felul în care s-au pregătit pînă a- 
cum jucătorii. El își pune mari 
speranțe în nouă achiziție, exrapi- 
distul Dinu, de la care așteaptă să 
transmită în teren echilibru 
calm. Mateianu crede sincer 
calitățile 
săi. „îmi 
fesa el, 
talentat, 
dacă va 
poate intra 
derile selecționerilor**.

Din discuția purtată cu antreno
rul Mateianu, am aflat că echi
pa nu se bucură de sprijinul cu
venit din partea conducerii sala
riate a clubului. Dimpotrivă, ea es
te uneori, neglijată și nu-i sînt re
zolvate cerințele minime.

D. VIȘAN

și 
în 

și posibilitățile jucătorilor 
leg mari speranțe se con- 

de Manole, un atacant 
bine construit fizic, care 
fi muncitor și ambițios 

foarte curînd, în ve-

optimist în această direcție. Numai 
cu acest gînd erau comentate ac
țiunile „galbenilor1* și „albaștrilor** 
de pe teren, ale celor ce luptau cu 
crampoanele împotriva pojghiței 
subțiri de zăpadă înghețată.

Absent de pe teren, dar pre
zent în tribună, suferind, înainta
șul Gheorghe Gojgaru, care s-ar 
putea să lipsească un timp din 
formație, ne mărturisea dorința ac
tualei lidere a seriei secunde de a 
firomova în prima divizie a țării, 
ntrebat asupra modalităților de 

realizare a acestei năzuințe, scun
dul fotbalist vîlcean și-a exprimat 
încrederea în eficacitatea primelor 
etape ale returului, pe care le con
sideră decisive, mai ales că atunci 
are loc, Ia Vîlcea, meciul derby 
cu concurentul nr. 1 : F. C. Șoimii 
Sibiu. înfrângerea din toamnă, de 
pe malul Cibinului, este dată — 
în glumă — mai curînd pe seama 
ghetelor noi de fabricație irlan
deză...

Lotul ce poartă încă numele 
„Chimia** (deși aparține Clubului 
sportiv Rm. Vîlcea) cuprinde pe: 
Ștefan Stana, Viorel Butaru (por
tari), Marian Cincă, Teodor Cio
banii, Constantin Pintilie, Gheorghe

ȘOIMII SIBIU -
METALURGISTUL CUGIR 0-0
La meci au asistat peste 1 000 de 

spectatori, care au părăsit stadionul 
mîhniți, deoarece echipa locală nu 
a reușit să înscrie niți un gol. A- 
ceasta s-a datorat, în mare măsură, 
și terenului foarte alunecos și com
plet acoperit cu zăpadă.

I. IONESCU, coresp. județean

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri 
Șl RESTAURANTE - BUCUREȘTI 

anunță că in curînd se va redeschide 

in parcul HERĂSTRĂU restaurantul 

PESCĂRUȘ 
complet renovat, cu încălzire 
centrală, pentru sezonul rece 

(7622)

Azi, pe stadionul Progresul
PROGRESUL — TEHNOMETAL

națio-

ISTORIA FOTBALULUI
— Citcva minute cu

Izvorul Mureșului. Sfîrșit de săp- 
tămînă. Sporțul studențesc se pre
gătește să revină in București. U- 
nul din ultimele antrenamente, 
printre brazi și cabane de poveste.

O scurtă plimbare, împreună cu 
Angelo Niculescu, în timp ce bă
ieții lucrează în sala de forță pe 
care și-au amenajat-o cu multă 
ingeniozitate.

Prima întrebare se naște ane
voie :

— Ați citit, poate, In „Sportul", 
cîteva rînduri în care un pasio
nat 
rire 
tind 
mei reprize „Sportul studențesc’ 
ar figura pe locul întîi după eta
pa a 17-a. Pe de altă parte, însă, 
într-un clasament al 
de minute, echipa 
s-ar afla pe ultimul 
norul Robert Cosmoc 
servația că această stupefiantă dis
proporție s-ar datora marcajului 
om la om efectuat de „Sportul 
studențesc11 pe tot terenul. Ce 
părere aveți în legătură cu aceas
tă idee ?

— Este foarte exactă. „Sportul 
studențesc" a adoptat apărarea om 
la om fără să aibă fundamentul 
fizic necesar. Așa se explică fap
tul că înaintașii nu au mai avut 
resursele necesare atacurilor, echi
pa transformîndu-se deseori 
tr-o „cetate asediată".

— Veți 
dalitate ?

al statisticii făcea o descope- 
realmente spectaculoasă, ară- 
că într-un clasament al pri-- — ,«

ultimelor 45 
studențească 
loc. Antre- 
făcea ob-

reinunța la această

Fără îndoială. Marcajul 
tot terenul "este o

U-
mo-

„om 
ideeZa om pe

de import, care nu convine struc
turii psiho-fizice a fotbalistului 
nostru. Vom adopta apărarea „om 
la om în zonă", care poate fi sus
ținută cu mai multă eficacitate. In 
afară de asta, sînt împotriva apă
rării om la om pe tot terenul și 
pentru ,că ea anulează spectacolul. 
Dacă în Italia sau in R.F. Germa
nia, singurele țări în care această 
apărare este aplicată cu strictete, 
spectacolul este suplinit prin in
tervenția unor soliști de mare an
vergură, cum a fost cazul lui

Angelo Niculescu
Mazzola sau Seeler, ieri, Gerd 
Miiller și Riva astăzi, la noi ea 
ar transforma fotbalul într-o goa
nă fără sens, care s-ar solda eu 
golirea tribunelor.

— Ce părere aveți despre grupa 
noastră, în campionatul european?

— E o grupă grea. Scoția este 
un adversar foarte puternic. Ad 
mir fotbalul scoțian. Jucătorii sco
țieni sînt niște temperamente con
tinentale, pe fondul tradiționalei 
rezistențe fizice insulare. Spanio
lii, de asemenea, sînt adversari de 
temut. Pe spanioli ii cunoaștem 
foarte bine. Deși, în aparenței, e- 
chipa lor nu are duritatea și ma
sivitatea unei formații nordice, 
Strălucirea lor în atac și sprinte
neala jocului la intercepție în a- 
părare ridică destule probleme. 
Danezii, în sfîrșit, sînt un 
selecționată B a Europei, 
cite ori își adună jucătorii 
titea și atitea țări.

— V-ați gîndit vreodată 
rioada petrecută la echipa 
nală ?

— Mă gîndesc deseori. S-a scris 
atita. Au existat atitea și atitea 
controverse. Făcînd un fel de sin
teză, aș putea spune că lucrul cel 
mai important pe care l-am făcut 
la echipa națională a fost acela 
că am înțeles calitățile și defec
tele jucătorilor noștri. Ideea de joc 
a fost numai ți numai sinteza a- 
cestor calități. Eu le-am spus 
băieților: „Văd că vă
în cel 
știți că 
tru că 
că îmi 
simțiți 
cestui joc, 
face miuță
Braziliei. Cu o singură condiție: 
să o faceți la perfecțiune1*. Aceas
tă idee, care ar putea stirni zlm- 
bete, a fost, după mine, cheia u- 
nei echipe care a trăit cinci ani.

— S-a reproșat, deseori, absen
ța extremelor, sau, mai bine zis, 
renunțarea la extreme.

— Renunțarea la extreme repre
zintă un mare pas înainte în evo-

calități.
„Văd că vă place, 

mai înalt grad, miuța. Sâ 
mie nu-mi placa. Dar pen- 
vouă vă place, și pentru 

dau 
cel

seama de faptul că vă 
mai bine în cadrul a- 
vă las libertatea de a 
împotriva Angliei și

luția fotbalului. In fond, nu s-a 
renunțat la extreme, ci la ideea 
rigidă despre extreme. Cine face 
un efort de memorie, își dă sea
ma că deseori „tricolorii" mei au 
jucat pe extremă fără... extreme. 
Important e ca pe locul extreme
lor să ajungă jucători apți să în
deplinească rolul extremelor. Da
că aș întreba cine a fost extrema 
stingă a echipei Braziliei, în Me
xic, ar fi greu de răspuns. Pe foi
le arbitrilor, această extremă a 
fost Pele. Dacă aș întreba ce anu
me joacă Piet Keiser la Ajax, mi 
s-ar răspunde, probabil, că e un 
mijlocaș care joacă uneori extre
mă stingă, deseori extremă dreap
tă și că de cele mai multe ori 
marchează goluri din punctul de 
la 11 m. Terminologia în fotbal 
este consecința apariției ziarelor. 
Dar fotbalul merge mult mai îna
inte, pentru că el, jucătorul, scrie 
istoria.

.-.La Izvorul Mureșului era cald, 
deși Josenii, polul românesc 
frigului, se află la doi pași.

al

loon CHIRILA

Pregătirea olimpică, centrul activității sportive de performanță!
(Urmare din pag. 1)

ghlu-Dej (gimnastică) șl Predeal 
(schi).

Cluburile cu secții de juniori și 
tineret sînt extrem de deficitare în 
asigurarea fluxului continuu de 
valori sportive. Astfel, în județul 
Brașov există 6 secții de atletism, 
încadrate cu 16 antrenori salariați, 
care n-au avut, în 1973, nici un 
atlet nominalizat. La fel se prezin
tă situația și în Timișoara, oraș cu 
veche tradiție atletică. Din cele 4 
secții (16 antrenori salariați) nici 
un atlet n-a fost promovat în lotul 
olimpic. Din județul Prahova (12 
secții — 19 antrenori) un singur 
atlet a fost nominalizat, anul tre
cut, pentru lotul olimpic. Nici ju
dețele Bacău, Buzău, Satu Mare 
ș.a. n-au avut, în această privință, 
vreo realizare !

De altfel, în ceea ce privește 
altetismul (sportul cu cea mai mare 
pondere în programul J.O.) trebuie 
arătat că din cele 40 de C.J.E.F.S.- 
uri (inclusiv municipiul București) 
numai 22 au nominalizat atleți, cu 
toate că, dc mai multă vreme, au 
fost date indicații speciale pentru 
dezvoltarea cu prioritate a acestei 
importante ramuri sportive. Față 
de o asemenea situație, cu totul 
inadmisibilă, se poate pune sub 
semnul întrebării utilitatea și chiar 
existența multor secții, de1 așa zisă 
performanță, care consumă o mare 
cantitate de valori materiale, iro
sesc timpul și, eventual, chiar unele 
talente, fără a avea o contribuție 
la progresul atletismului nostru.

Pe lîngă slaba calitate a procesu
lui de selecție și de instruire a 
fost înregistrată și o doză mare 
de superficialitate, de lipsă de in
teres și de grijă față de problema 
sportivilor nominalizați. în anul 
1973, federațiile au cuprins în di
feritele forme de pregătire doar 
55 la sută din sportivii nominali
zați ! Pe de altă parte, 32 din cei 
197 de sportivi care au evoluat la 
campionatele mondiale și europene 
nici măcar n-au figurat pe listele 
celor 876 de sportivi nominalizați 
pentru loturile olimDice ! Cît de 
bine studiate și cît de serioase au 
fost criteriile nominalizării, se ve
de și din faptul că peste 32 la 
sută din sportivii respectivi nu au 
mai fost propuși a face parte din 
loturile pentru anul 1974 !

Din cei 310 sportivi, pregătiți ia 
nivelul județelor, doar 32 au fost 
reținuți, pentru 1971, în loturile 
stabilite de federații, iar, la 120 
dintre ei s-a renunțat definitiv. 
C.J.E.F.S. Constanța, de exemplu, 
a nominalizat, în 1073, un număr de 
50 de sportivi, dintre care, în acest 
.an, nu mai figurează decît 20. 
Aceste aspecte negative evidențiază 
o muncă de slabă calitate, lipsită 
de orizont și de perspectivă. în ge
neral, se constată faptul eă 
C.J.E.F.S.-urile au prevederi timi
de pe linia promovării sportivi
lor dc valoare, cu perspectivă 
Chiar și în județele care au pe 
lîngă unități ale bazei sportului de 
performanță, un mare număr de 
specialiști încadrați în catedrele de

educație fizică din sistemul de în- 
vățămînt superior sau în facultăți 
de profil (Cluj, Timiș, Brașov, 
Iași, Bihor, Mureș) au fost nomi
nalizați un număr necorespunzător 
de sportivi. Pe de altă parte, în 
unele județe, pentru întreg ciclul 
olimpic de patru ani, n-a fost pre
văzut nici un fel de obiectiv vi- 
zînd pregătirea pentru J.O. !

în țara noastră funcționează 39 
de cluburi studențești, dar contri
buția acestora la alcătuirea loturi
lor olimpice este scăzută, eficiența 
lor. în contextul marii performanțe, 
fiind la o limită minimă.

Rezultă deci că numai un număr 
restrîns de cluburi și de județe 
rămîn, ca și in precedentul ciclu 
olimpic, sursele principale de se
lecție și mai ales de prezentare 
olimpică, ceea ce nu este de admis.

Față de toate acestea reiese fap
tul că s-a depășit doar în mică 
măsură situația dificilă, existentă 
și inainle de Miiuchen de a nu 
putea conta decît pe un număr 
restrîns de sportivi, a căror valoa
re actuală oferă garanția clasării 
lor pj intre fruntași, a obținerii de 
medalii, m special de aur. Această 
constatare implică, în mod obliga
toriu, înțelegerea că ÎNDEPLINI
REA OBIECTIVELOR PROPUSE 
ÎN PLANUL DE PREGĂTIRE O- 
LIMPICA PENTRU 197G CONSTI
TUIE O SARCINA PENTRU CARE 
ESTE NEVOIE SA SE DEPUNĂ, 
chiar din aceste zile, o IMEN
SĂ CANTITATE DE MUN
CA ȘI O MARE PRICEPERE, 
Pe fondul unei unități perfecte de

acțiuni organizatorice și de intere
se care, indiferent de cauza și di
recția lor, rămin doar ale mișcării 
sportive din țara noastră.

Trebuie depășită ideea că pregă
tirea olimpică este o sarcină a fi 
rezolvată numai de federațiile spor
tive, care, în fond, sînt organe 
tehnice, de îndrumare, control și 
decizie, și nu unități care să pro
ducă campioni și recordmani 1

Proeedîudu-se ca pînă acum, în 
multe cazuri, se va menține în per
manență o cauză de artificializare 
a pregătirii sportivilor de înaltă 
performanță, de cheltuieli supli
mentare, de escamotare a răspun
derilor directe cu care au fost in
vestite, prin crearea lor, unitățile 
sportive, cluburi și asociații.

Se impune deci ca activul 
C.N.E.F.S., al federațiilor, al 
C.J.E.F.S.-urilor să treacă de urgen
ță la organizarea concretă a pro
cesului de antrenament, la rezolva
rea la un nivel superior a cerințe
lor Programului de pregătire olim
pică. Pentru ca în anul 1971 pro
blemele organizării și conducerii 
pregătirii olimpice să fie rezolvate 
în cele mai bune condiții, este ne
cesar ca atît organizațiile cu atri
buții în domeniul sportului de per
formanță. cît și alte instituții și 
ministere, să sprijine efectiv reali
zarea integrală a îndeplinirii Pro
gramului de pregătire olimpi
că, în vederea realizării progre
sului necesar, în concordanță cu 
obiectivele finale prevăzute a fî 
realizate la Jocurile Olimpice '76 
de Ea Innsbruck și Montreal !

Continuîndu-și pregătirile în ve
derea returului, Progresul va susți
ne o nouă partidă de verificare, de 
data aceasta în compania divizio
narei C, Tehnometal.

Meciul va avea loc azi, cu înce
pere de la ora 11, pe stadionul din 
str. Dr. Staicovici.

F. C. ARGEȘ —
AUTOBUZUL BUCUREȘTI

întrucît turneul la care urma să 
participe în Iugoslavia a fost amî- 
nat din cauza condițiilor meteoro
logice nefavorabile, echipa F.C. Ar
geș își continuă pregătirile la Pi
tești. Mîine, de la- ora 15,30, F.C. 
Argeș va întîlni, pe sadionul „1 
Mai“, pe divizionara B, Autobuzul 
București.

RAPID — F. C. GALATI

In continuarea pregătirilor pen
tru no<ul sezon, feroviarii bucureț- 
teni vor susține un nou meci de 
verificare, de data aceasta to com
pania divizionarei B, F.C. Galați.

Partida 
stadionul 
la ora 15.

va avea loc miercuri, pe 
Giulești, cu începere de

F.
IN TURNEU PE VALEA PRAHOVEI

C. CONSTANȚA —

După o scurtă vacanță, care a 
durat doar cîteva zile, fotbaliștii 
de la F.C. Constanța, reîntorși săp
tămâna trecută din Japonia, și-au 
reluat antrenamentele. începînd da 
miercuri, constănțenii vor între
prinde un turneu de trei jocuri pe 
Valea Prahovei. Primul adversar 
va fi Caraimanul Bușteni, meciul 
urmînd a se disputa mîine, pe sta
dionul din localitate. în continuare. 
F.C. Constanța va juca în ziua de 3 
februarie la Brașov, cu formația 
Carpați, iar la 6 februarie la Cîm- 
plna, în compania 
Poiana.

divizionarei C.

,CUPA DE 
FOTBAL

n' 
LA

IARNA* 
FEMININ

după amiază, în sala Di- 
Capitală, s-a desfășurat

Sîmbătă 
namo din 
etapa a IlI-a din cadrul „Cupei de 
iarnă11 la fotbal feminin. La capă
tul unor partide atractive s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Minerva — Luceafărul 2—1 ; Diana 
— Rapid 1—1 ; Unirea Tricolor — 
Venus 3—0.

LOTO • PRONOSPORT
• Tragerea Excepțională Loto de as

tăzi are Ioc la București, Jn sala clubu
lui salariaților din comerț din strada 
Șelari nr. a. cu începere de la ora 18.15- 
După tragere va urma filmul artistic 
„Bună seara Doamnă Campbell".

® Tragerea Pronoexpres de mîine va 
ii televizată în direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 10-10-

• Și în luna februarie 1974, continuă 
atribuirea de autoturisme la toate tra
gerile și concursurile obișnuite Pronoex-

pres, Loto și Pronosport, participanții 
cîștlgători puțind opta pentru un auto
turism „Dacia 1300" și eventuala dife
rență în numerar.

© Programul concursului Pronosport 
de duminică 3 februarie a.c. este alcă
tuit în întregime cu meciuri din cam
pionatul italian de fotbal diviziile A și B. 
mSEMIILE TRAGERII PRONOEXPRES 

DIN S3 IANUARIE 1974 ;
Extragerea I : Cat, 1 : 4 variante o0“'o 

a 13 297 lei, 5 variante 25% a 6 633 lei Și 
5 variante 10°j a 2 633 lei; Cat. 2: 4 10 
a 16 661 lei; Cat. 3: 40,70 a 1678 lei ; 
Cat. 4 : 225,85 a 302 lei ; Cat. 5; 214,80 
a 313 lei ; Cat. 6 : 6 229.55 a 40 lei.

Extragerea a II-a ; Cat. A : 1 variantă 
10% a 100 000 lei ; Cat. B ; 14,60 a 5 025 
lei : Cat. C : 48.80 a 1 503 lei; Cat. D: 
2 567 a 60 lei; Cat. E: 202.20 a 200 lei; 
Cat. F : 3 882,95 a 40 lei.

Report categoria A ; 67 781 lei.
Premiul de la categoria A, jucat pe o 

variantă io11'» a revenit participantei PAS. 
CANU ELENA, din Bacău.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORI
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ROD LAVER CIȘTIGA TURNEUL

START IN EUROPENELE
DE PATINAJ ARTISTIC

începînd 
mineață, 
patinoarului 
din Zagreb, se dispută 
primele întreceri ale 
campionatelor europe
ne de patinaj artistic- 
proba obligatorie la 
bărbați. Concurenții 
au de trecut, în fața 
juriului 
xamenul 
impuse, 
va face 
ment al 
individuale 
Printre cei care asal
tează treptele ierarhi
ei continentale a pati
natorilor se află și 
campionul țării noas
tre, maestrul sportului 
Gyorgy Fazekas. Star
tul este prevăzut pen
tru ora 9 (ora Bucu- 
reștiuluil, întrecerile 
urmînd să se prelun
gească pînă după a- 
miaza.

Tot azi, în orele se
rii, vor apare în fața 
tribunelor și perechile 
de patinatori, în pri
ma lor manșă de în
trecere, proba „programului scurt". 
Ei vor primi medaliile de cam
pioni, însă mîine seară, după pro
ba figurilor libere, care va face —

de azi di
ps gheața 

acoperit

de arbitraj, e- 
celor 3 figuri 
după care se 
primul clasa- 

competiției 
masculine.

GYORGY FAZEKAS

NEW YORK 28, (Agerpres). — în 
lipsa principalilor doi. favoriți, ro
mânul Uie Năstase și australianul 
John Newcombe (accidentați) —, 
primul mare turneu internațional’ 
de tenis al anului s-a încheiat la 
Philadelphia cu victoria scontată a 
veteranului Rod Laver. în vîrstă 
de 35 de ani, asul australian l-a 
învins în finală cu 6—1, 6—4, 3—6, 
6—4 pe jucătorul american de cu
loare Arthur Ashe. Partida a durat 
două ore și jumătate. Aceasta a 
fost cea de-a 18-a întîlnire dintre 
cei doi jucători, victoria revenind 
de fiecare dată lui Rod Laver.

BERLIN, 28 (prin telefon). — în 
cadrul turneului internațional de scri
mă desfășurat la Jena și la care au 
participat reprezentativele de tineret 
ale României, Bulgariei și R. D. Ger
mane, trăgătorii români au obținut o 
serie de rezultate remarcabile. în în
trecerile individuale ei au terminat 
pe primul loc la floretă-bărbați (A. 
Kuki), sabie (I. Pop) și spadă (L. An- 
gelescu). De menționat că floretiștii 
români au ocupat toate locurile pe 
podium (2. P. Buricea, 3. C. Moise).

In probele pe echipe, reprezentati
vele României au terminat pe primul 
loc la floretă-fete și la sabie.

REZULTATE TEHNICE. — Floretă- 
fete. Individual : 1. J. Leșnik (R.D.G). 
2. V. DRAGA (ROMANIA), 3. M. 
BARTOȘ (ROMANIA). Echipe : 1 
ROMANIA, 2. R.D.G. I, 3. R.D.G. II,

Bulgaria. Floretă-bărbați : Indivi
dual : 1. A. KUKI, 2. P. BURICEA, 
3. C. MOISE (toți, ROMANIA). Echi
pe : 1. R.D.G. I 2. ROMANIA, 3.
R.D.G. II, 4. Bulgaria. SABIE. Indi
vidual : I. POP (ROMANIA), 2. Ul
lrich (R.D.G.), 3. Rodak (R.D.G.). 
Echipe : 1. ROMANIA, 2. R.D.G. I, 
3. R.D.G. II. SPADA. — Individual : 
1. L. ANGELESCU (ROMANIA), 2. 
Spenger (R.D.G.), 3. Bocev (Bulg.). 
Echipe : 1. R.D.G., I, 2. R.D.G. II, 
3. ROMANIA, 4. Bulgaria.

MICHAEL WEICHELT
.Deutsches Sport-Echo"

In cursul meciului de hochei pe gheață dintre echipele Bulgariei și Fran
ței (g—2), disputat la Asnieres, înaintașul Mihailov marchează al doilea 

francezilor
Telefoto : A P.-AGERPRES

gol în poarta

LA TENIS DE MASĂ
Echipele de tineret ale R.P. Chineze și României

au evoluat într-o partidă amicală la Craiova

PE GHEATA ȘI PE
ECHIPA DE BIATLON A ROMÂNIEI PE LOCUL 4 LA CUPA 

PRIETENIEI

ZAPADA

de altfel — obiectul primei trans
misii televizate de la Zagreb, pe 
micile noastre ecrane.

Luni seara, sala
Craiova a găzduit, m a peste
400 de spectatori, întilnirea interna
țională amicală de tenis de masă 
dintre echipele de tineret ale Româ
niei și R. P. Chineze. Victoria, atît 
la fete cit și la băieți, a revenit oas
peților cu 3—1 și, respectiv, 5—1. Cu 
toată diferența de scor partidele au 
fost viu disputate, unele chiar echi-

sporturilor din 
în fața a peste liorate. Punctele echipelor noastre 

le-au realizat Marin Firănescu (2—0 
cu Ien Kou-cian) și dublul Viorica 
Moldovan, Maria Sînteoan (2—0 cu 
perechea Shen Shiao-hun, Liu Shi- 
sue). De menționat că Aurel Ovanez 
a cedat la scorul de 1—2 în fața 
lui Lia Fu-min, respectiv, Li Te-yan.

St. GURGUI — coresp. jud.

Au luat sfîrșit întrecerile compe
tiției internaționale de biatlon 
„Cupa Prietenia", desfășurată la 
Zakopane cu participarea juniori
lor din Bulgaria, Cehoslovacia. 
R.D. Germană, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și Polonia.

în ultima zi a concursului, s-a 
disputat proba de ștafetă 3x7,5 km, 
în care pe primul loc s-a clasat

formația U.R.S.S. — lh 33:12, ur
mată de R.D. Germană — lh39:50 
și Polonia — lh 42:22. Echipa 
României a ocupat locul patru, cu 
timpul de lh 45:10, înaintea for
mațiilor Bulgariei — lh 47:33, 
U.R.S.S. TI — lh 50:19, Poloniei II 
— lh 51:36 și Cehoslovaciei — 
lh 51:54.

CUPA RODOPE LA SCHI

Campionatele internaționale ale Cehoslovaciei
MADRID, 28 (Agerpres). — Fostul 

campion mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) a cîștigat prima partidă 
din cadrul meciului pe care-1 sus
pine la Palma de Mallorca cu ma
rele maestru maghiar Lajos Por- 
tisch, în sferturile de finală ale 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah. Marele maestru 
sovietic și-a surprins adversarul cu 
o continuare nouă la mutarea a 
11-a. în criză de timp. La jos Por- 
tisch a pierdut un pion și, la mu
tarea a 35-a. a cedat. După cinci 
partide, conduce Petrosian cu 3—2.

După remiza rapidă din partida 
a șasea, cea de a șaptea întîlnire 
dintre marii maeștri internaționali 
Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) și Hen- 
rique Costa Meekins (Brazilia), ca- 
re-și dispută calificarea la Augusta 
(Georgia), s-a caracterizat printr-o 
luptă acerbă în care au intervenit 
multe complicații. Partida s-a în
trerupt după 42 de mutări, cu un 
ușor avantaj pozițional pentru tînă- 
rul mare maestru brazilian. In 
prezent scorul acestui meci este 
3’/a—2'/2 (o partidă întreruptă) în 
favoarea ; lui Viktor Korcinoi,

PRAua, 28 (Agerpres). — Campio
natele internaționale de tenis de 
masă ale Cehoslovaciei s-au încheiat 
la Praga cu disputarea finalelor tur
neelor individuale. Proba de simplu 
femei a fost ciștigată de Judit Ma- 
gos (Ungaria), învingătoare cu 3—1 
(21—19, 21—-13, 18—21, 21—7), in fina
la susținută cu jucătoarea româncă 
Maria Alexandru. Disputată între doi 
jucători maghiari, finala 
simplu bărbați a revenit 
Jonyer. care l-a întrecut 
Tibor Klampâr.

Foarte echilibrată a
probei de dubiu femei, în care pere
chea Miho Hamada (Japonia) — Bea-

probei de 
lui Istvăn 

cu 3—2 pe

fost finala

J»

Kishăzi 
seturi :

trix 
cinci 
21—19, 21—16, 
dru (România) 
(Cehoslovacia).

(Ungaria) a învins în 
23—25, 21—11, 18—21,
(cuplul Maria Alexan-

Alice Grofova

La Pamporovo au început între
cerile competiției internaționale de 
schi „Cupa Rodope", la startul că
reia sînt prezenți sportivi și spor
tive din mai multe țări, printre ca
re și România.

în proba feminină de 5 km fond, 
Pe primul loc s-.a clasat Nina Pa
ramonova (U.R.S.S.). cronometrată 
în 18:50, urmată de compatrioatele

CLAY SAU FRAZIER?
• COTA PARIURILOR A FOST FAVORABILA (8—5) 

LUI CLAY • DIFERENȚA DE APROAPE 2 KG ÎNTRE 
CEI DOI ADVERSARI • 4000 DE SPECTATORI LA

FELT FORUM" PENTRU CÎNTAR!

sale Galina C-lazko — 19:06 și Iri
na Basalaghina — 19:07. Schioara 
româncă Elena Bașa s-a situat pe 
locul șapte, cu timpul de 19:48,

Sportivul bulgar Liuben Toskov 
a terminat învingător în cursa de 
15 km fond cu timpul de 52:13. Pe 
locul secund s-a. situat Fetr Pankov 
(Bulgaria) — 52:21.

în cadrul ■ concursului de schi 
alpin, s-a desfășurat proba feminină 
de slalom uriaș, în care victoria 
a revenit Antoanetel Zlatarova 
(Bulgaria) — 1:50,35, secondată de 
Maria Slutkanova (Cehoslovacia) — 
1:52,98.

elvețianul Walter Tresch, austria
cul David Zwilling și americanul 
Bob Cochran

în urma rezultatelor înr egistrate 
în concursurile desfășurate la Bad
gastein (feminin) și Kitzbiihl. (mas
culin), situația în clasamentele 
„Cupei Mondiale" se prezintă ast
fel : Individual feminin: 1. Anne- 
marie Proll-Moser (Austria) — 228 
p ; 2. Christa Zechmeister (R.F.G.) 
— 126 p: 3. Marie-Theres Nadig 
(Elveția) — 123 p; individual mas
culin : 1. Roland Collombin (Elve
ția) — 140 p ; 2. Franz. Klammer 
(Austria) — 122 p ; 3. Piero Gros 
(Italia) — 120 p : pe echipe: 1. 
Austria — 1 127 p : 2. Italia — 575 

p ; 4. Elveția 
— 163 p; 6.

p ; 3. R.F.G. — 406
— 376 «p : 5. S.U.A. 
Franța — 156 p etc.
NORVEGIENII AU 
CAMPIONATELE

DE PATINAJ

DOMINAT 
EUROPENE 

VITEZĂ

BACHLEDA PE LOCUL 4 
KITZBUHL !

LA

schi

Cu excepția partidelor dintre 
campioanele României și Spaniei, 
amînate pentru marți și miercuri, 
toate celelalte întilniri din turul 
II al „Cupei campionilor europeni" 
la volei s-au desfășurat pînă la 19 
ianuarie, astfel îneît se cunosc 
participantele la turneele semifi
nale ale competiției.

în întrecerea masculină, două e- 
chipe din prima parte a tabloului, 
din care urma să rezulte semifina- 
listele turneului I, Ț.S.K.A. Mosco
va și S.C. Leipzig, și-au asigurat 
fără emoții calificarea, cîștigînd 
ușor primele manșe, în deplasare, 
apoi pe cele susținute pe teren pro
priu. Ț.S.K.A. a dispus de două ori 
cu 3—0 de Partizan Belgrad, iar 
S.C. Leipzig nu a lăsat decît un 
set la Montpellier, în fața campi
oanei franceze University Club. In 
celelalte două confruntări din pri
ma parte a tabloului, valorile mai 
apropiate au făcut ca învingătoa
rele să nu poată fi cunoscute pînă 
la capătul meciurilor retur. După 
ce a cîștigat cu 3—0 partida sus
ținută pe terenul propriu, Ț.S.K.A. 
Sofia a trebuit să depună eforturi 
considerabile ca să nu piardă la 
același scor la Liberec, în fața 
campioanei Cehoslovaciei, Dukla. 
Voleibaliștii bulgari au izbutit să-și 
adjudece un set și astfel să pro
moveze în turneul semifinal. Ace
eași situație s-a verificat și în du
bla întîlnire dintre „Oreste Ruini" 
Florența și Partizan Tirana, aceas
ta din urmă calificîndu-se la seta- 
veraj (5:4). Prin urmare, pentru 
turneul semifinal (programat, după 
informațiile pe care le deținem, 
la Florența, în zilele de 8, 9 și 10 
februarie) s-au calificat : Ț.S.K.A.

(Urinare din pag. I)

Incontestabil în lumea voleibalisti- 
că, au apucat pe panta unor teore
tizări facile, în1 detrimentul activi
tății practice; nu mai există pasiu
nea aceea fierbinte și roditoare din 
anii de glorie ; profesorii și antre
norii echipelor de juniori nu sînt 
îndeajuns stimulați în munca lor 
dificilă, de mare finețe și adesea 
anonimă, aceea de căutători și șle
fuitori de talente ; din cauza slabu
lui proces de instruire la cluburi, 
loturile reprezentative trebuie să 
facă multă muncă de învățare etc. 
Sfera cauzelor a fost abordată cu 
mult curaj de vorbitori, dorința de 
redresare a voleiului a ieșit clar în 
evidență, s-au propus și unele so
luții.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul 
C.N.E.F.S., 
nea, <___
biectivele
Federației

prim - vicepreședintele 
r.r.o., general It. Marin Drag
care a apreciat îndeosebi o- 

din planul de măsuri al 
_____ de volei, precum și une
le observații și- sugestii făcute de 
unii vorbitori în timpul plenarei, 
atrăgînd însă foarte serios atenția 
că, față de unele lipsuri grave ma
nifestate în ultima vreme, discuții
le nu s-au ridicat la nivelul parti- 
cipanților, fiind lipsite de combati
vitate, de spirit critic și auto
critic, fără soluții, limitîndu-se la 
unele generalități banale.

„Pentru redresarea voleiului care, 
cu ani în urmă, a adus faima spor
tului românesc, trebuie aplicate 
măsurile, metodele, formele cele 
mai adecvate pentru îndeplinirea 
cantității și calității pregătirii, care 
la ora actuală este nesatisfăcătoare.

Desfășurată timp de două zile în 
localitatea suedeză Eskilstuna, ac
tuala ediție, a campionatelor euro
pene masculine de patinaj viteză 
s-a încheiat cu victoria sportivului 
suedez Goeran Claesson, care cuce
rește pentru a doua oară consecu
tiv titlul de campion continental. 
Claesson a totalizat, la multiatlon, 
178,067 p, fiind urmat în clasamen
tul final de Amund Sjoebrend 
(Norvegia) — 178,090 p. Hans van 
Helden (Glanda) — 178,825 p. Harm 
Kuipers (Olanda) — 179,303 p. Asie 
Johansen (Norvegia) — 179,335 p 
și Sten Stensen (Norvegia) 179,826 p.

în ansamblu, competiția a fost 
dominată de patinatorii norvegieni, 
care au cîștigat trei din cele patru 
probe disputate.

în ultima zi de întreceri, Amund 
Sjoebrend a cîștigat proba de 1 500 
m în 2:05,33, iar Sten Stensen a 
ocupat primul ioc în cursa de 10 090 
m, cu timpul de 15:46,66.

Clasamentul final pe echine : 1. 
Norvegia; 2. Olanda ; 3. Suedia ; 4. 
U.R.S.S.

Concursul internațional de 
de la Kitzbiihl (Austria) s-a înche
iat cu disputarea unei probe mas
culine de slalom special, în care 
victoria a revenit sportivului aus
triac Hans Hinterseer, cronometrat 
în cele două manșe cu timpul to
tal de 1:46,89 (52,65 plus 54,15). Pe 
locul secund s-a clasat compatrio
tul său Johann Kniewasser — 
1:47,77 .urmat de italianul Gustavo 
Thoeni — 1:48,14. Bine a evoluat 
în această cursă campionul polonez 
Jan Eacleda, situat pe locul patru, 
în 1:48.37.

Printre schiorii care a abandonat 
cursa s-au numărat vest-germanii 
Max Rieger, Christian Neurether,

CASSIUS CRAY JOE FRAZIER

Go Ahead 
1—1: Raar- 

F.C. 
P.S.V.

c.Moscova, Partizan Tirana-, 
Leipzig și Ț.S.K.A. Sofia.

In partea a doua a tabloului, din 
cele trei duble întilniri disputate 
pînă acum, doar cea dintre A.Z.S. 
Olsztyn (Polonia) și Rateko Karhu- 
la (Finlanda) a marcat un decalaj 
valoric pregnant. Campionii polo
nezi au obținut victorii categorice 
în ambele partide. La un scor ge
neral mai strîns decît am fi crezut 
(5:3) s-au impus și voleibaliștii de 
la Ujpesti_ Dozsa în dubla confrun
tare 
mai 
nire 
gia) 
deși 
si seturi, 
finaliști grație punetaverajului mai 
bun ! Așadar, participantele la al 
doilea turneu semifinal (Olanda, 
8—10 februarie) sînt : A.Z.S. Olsz
tyn, Ujpesti Dozsa, Blokkeer Haga 
Și, să sperăm, Dinamo București 
(aceasta se va ști sigur miercuri 
seara, după meciurile pe care re
prezentanții noștri în C.C.E. le vor 
susține Ia Barcelona cu Hispano 
Frances). Oricum, Dinamo are pri
ma șansă.

In competiția feminină, 
toarea trofeului, 
a eliminat la un scor foarte sever 
pe Post S.V. Viena și urmează să 
întîlnească într-un meci decisiv 
pentru calificarea în turneul final 
pe campioana țării noastre. Rapid 
București, care își face debutul în 
C.C.E abia în faza a treia a între
cerii, dat fiind că adversara ei din 
turul II, Hapoel Kamapil, s-a re
tras. Meciurile cu campioana Un
gariei sînt deosebit de dificile pen
tru bucureștence și trebuie pregă-

S.

cu T.S.V. I860 Miinchen. Si 
echilibrată a fost dubla întîl- 
dintre Rembert Torhonț (Bel- 
și Blokkeer Haga. Olandezii, 
au avut număr egal de victorii 

au promovat. între semi

dețină-
N.I.M, Budapesta

Rezultatele obținute în ultimele 
mari întreceri internaționale nu 
pot să ne satisfacă, după cum nici 
organizarea activității interne. Vo
leiul, ca și alte sporturi colective, 
dispune de condiții incomparabil 
superioare față de trecut, dar ele 
nu sînt folosite așa cum se cuvine. 
Sălile stau goale, iar echipele au 
lungi pauze competiționale, în loc 
să se îndeplinească volumul de 
antrenamente prevăzut în hotărîri- 
le noastre. Material uman valoros 
există, tehnicieni pricepuți sînt. 
Este nevoie, însă de ordine, de dis
ciplină, de muncă serioasă și înțe
leaptă, de colaborare într-un cli
mat sănătos, de principialitate ne
știrbită".

După ce a trecut în revistă cele 
mai importante deficiențe, vorbito
rul a făct unele recomandări con
ducerii federației, activiștilor din 
secții, profesorilor și antrenorilor în 
legătură cu necesitatea îmbunătă
țirii stilului de muncă Ia toate ni
velele, a respectării planurilor de 
măsuri și hotărîrilor proprii, a fo
losirii integrale a condițiilor bune 
existente, a ridicării nivelului de 
pregătire și reprezentare.

A fost ales apoi noul comitet fe
deral și Biroul F.R. Volei : Conf. 
univ. Corneliu Băjenaru (președin
te), Dumitru Medianu și Marinei 
Oancea (vicepreședinți), Rodica Și- 
clovan (secretar general), Ștefan 
Roman și Nicolae Tărchilă (antre
nori federali), Gheorghe Constanti- 
nescu, Cornelia Ghibu, Nicolae Mu
rata, Constantin Ionescu, Virgiliu 
Pop, Romulus Cioacă, Caius Micu- 
lescu. Marin Burcea, Vera Pavlenco- 
Munteanu, Iovița Popa, Jan Radu 
(membri).

tlte cu multă atenție, știut fiind 
faptul că N.I.M. a reușit, anul tre
cut să învingă, în turneul final al 
competiției, pe multipla cîștigătoa- 
re a Cupei, Dinamo Moscova, cu 
3—0 ț Din celelalte întilniri ale fa
zei recent încheiate, au reținut în 
primul rînd atenția disputele cam
pioanelor Cehoslovaciei (Tatran Stre- 
sovice) si Bulgariei (Levski-Spartak 
Sofia). Datorită unei victorii mai 
clare realizate' în meciul retur, la 
Sofia, Levski Spartak a obținut 
calificarea.

Cea de-a doua echipă maghiară 
participantă la C.C.E. (conform re-' 
gulamentului, din țara deținătoarei 
trofeului pot participa două for
mații) Ujpesti Dozsa Budapesta a 
ratat la setaveraj succesul în dubla 
întîlnire cu Dynamo Berlin. Aceas
ta din, urmă va primi, în turul ur
mător, replica formației olandeze 

an Houten'* care a dispus cu 
3—1 și 3—2 de Partizan Rijeka 
(Iugoslavia). V.C. Hannover s-a ca
lificat în dauna „poștărițelor" din 
Montpellier, datorită victoriei la 
scor sever (3—0) realizată în de
plasare, meciul retur pierzîndu-1 pe 
teren propriu (2—3) I Voleibalistele 
vest-germane nu mai au, după pă
rerea noastră, nimic de sperat de 
la partidele pe care le vor susține 
în februarie cu Dinamo Moscova 
(aceasta a surclasat pur și simplu 
pe campioana Portugaliei. Benfica 
Lisabona, în faza precedentă). Cum 
era și firesc. Start Lodz a trecut 
fără probleme de „Uni" Basel, că
reia nu Lâ lăsat nici un set.' Dar 
iată cele 4 întilniri (tur-retur) ce 
se vor desfășura la 9 si 16 februa
rie (în oedinea tabloului) : N.I.M. 
Budapesta—Rapid București. Levski 
Spartak Sofia—Start Lodz. D'-namo 
Berlin—„Van Houten", V.C. Hanno
ver—Dinamo Moscova. Dintre aces
tea primele două rețin în mod cu 
totul deosebit atenția.

La ora cind ziarul nostru iese 
din rotativă, cei mai comentați 
boxeri de categoria grea din ulti
mii trei ani, foștii campioni mon
diali Cassius Clay și Joe Frazier 
abia trec corzile ringului- montat 

! în incinta faimoasei arene new- 
yorkeze Madison Square Garden, 
în cursul acestei dimineți, cititorii 
noștri vor afla desigur rezultatul 
celui de al doilea „meci al secolu
lui". Cine a învins : Clay sau Fra
zier ? Răspunsul îl vom putea da 
pe larg miercuri dimineață, cînd 
în coloanele ziarului nostru veți 
găsi nu numai relatarea meciului, 
ci și ineditele comentarii care 
fac după un asemenea „șoc 
listic".

înaintea începerii meciului, 
sius Clay și Joe Frazier s-au 
nit în fața cîntarului, pentru
deplini ultima formalitate premer
gătoare pasionantului duel pugilis
tic, așteptat cu un uriaș interes de 
toți amatorii de Box de pretutin
deni. Peste 4000 de spectatori (!) au 
fost prezenți la „Felt Forum" unde 
a avut loc cîntarul oficial. N-a avut 
loc nici un incident. Clay și Fra-

s-a
kg.
care a acuzat o greutate d< 
kg.

Aurelian BREBEANU

se 
pugi-

Cas- 
întîl- 
a în-

fiind de data aceasta docili și 
puțin vorbăreți. Primul care 

cîntărit a fost Frazier : 94,800 
După 10 minute a sosit Clay, 

96.100
Clay are o alonjă cu 9 cm su

perioară adversarului său (un ga
barit de 1,90 m contra 1,81 m). In- 
tîlnirea se va desfășura pe distanța 
de 12 reprize a cite 3 minute. Book- 
makerii au anunțat oficial că mult 
discutaul Clay pornește favorit cu 
o cotă de 8—5. A doua ediție a 
partidei Clay—Frazier constituie o 
semifinală oficială pentru desemna
rea viitorului șalanger al lui George 
Foreman, campionul lumii, în cazul 
că acesta își va apăra cu succes 
centura. în meciul de la 25 martie, 
pe care-1 va susține în fața lui. Ken 
Norton. Este cunoscut. amatorilor 
„artei nobile" din tara noastră fap
tul că primul meci dintre Clav și 
Frazier, disputat la 8 martie 1971, 
s-a încheiat cu victoria la puncte 
a lui Frazier.

(Meciul va fi retransmis, după 
cum se știe, astăseară, la ora 22, de 
către postul nostru de televiziune).

FOTBAL IN EUROPA
OLANDA (etapa a 20-a) : 

Deventer — AZ ’67 Alkmaar 
lem — Feyenoord Rotterdam 0—1: 
Utrecht — N.A.C. Breda 3—2; 
Eindhoven — F.C. Twente Enschede 1—1; 
Ajax Amsterdam — N.E.C. Nijmegen
2— 1: M.V.V. Maastricht — F.C. Amster
dam 0—0; Graafschap — F.C. Groningen
3— 3: Sparta Rotterdam — Kerkrade 2—1; 
Tel star — F.C. den Haag 3—0.

Clasament : 1. Ajax Amsterdam
34 d: 2. Feyenoord Rotterdam — 32 
3. F.C, Twente — 32 p.

SPANIA (etapa a 20-a) : Granada 
Castellon 2—0: Murcia — Real Madrid 
0—1; Real Sociedad — Atletico Bilbao
2— 1; Saragossa — Espanol Barcelona
3— 1: Malaga — Santander 3—0; Oviedo
— Elche 1—0: Atletico Madrid — Las 
Palmas 3—1; Valencia — Gijon 6—1; C-F. 
Barcelona — Celts Vigo 5—2.

Clasament : 1. C.F. Barcelona — 30 p; 
2. Malaga — 25 p; Saragossa — 25 p.

BELGIA (etapa a 17-a) : Cercle Bruges
— Beveren 2—0; Antwerp — Racing 
White Molenbeek 3—2; Beringen — Ber- 
chem 0—0; F.C. Liege — St. Trond 4—0; 
Beerschot — S.K. Lierse 2—0; F.C. Ma
lines — Standard Liege 2—1: Waregem
— F.C. Bruges 2—2; Ănderlecht — F.C. 
Die st 2—1.

Clasament : 1. Ănderlecht — 27 p; 2. 
Antwerp - 22 p; 3. Racing White Mo
lenbeek — 21 p.

LUXEMBURG (etapa a 16-a) : National
— Beggen 0—8!; Jeunesse Esch — Spora 
3—1; Rumelange — Red Boys 2—3; Union

p,

— Aris 1—0; Meri — Foia 0—2. Partida 
Stacle — Ettelbruck a fost amînată.

Clasament: 1. Jeunesse Esch — 28 p; 
2. Beggen — 23 p; 3- Spora — 22 p.

FRANȚA (etapa a 24-a) : F.C. Paris — 
Bordeaux 2—2: Reims — Strasbourg 3—2; 
Nantes — St. Etienne 3—1: Lens — Ren
nes 3—0; Sochgux — Nancy 4—1; Bastia
— Sedan 2—0; Marsilia <— Nisa 2—0; 
Metz — Troyes 1—1: Monaco — Nimes 
0—2; Angers — Lyon 1—0.

Clasament : 1. Nantes — 39 p; (u.n joc 
mai puțin disputat); 2. St. Etienne — 39 
p: 3. Lens — go p.

GRECIA (etapa a 17,-a) : Panionios — 
Panathinaikos 1—0: AEK — Olympiakos 
Nicosia 3—1; Etbnikos — Fostir 4—0; 
Heraklis — Serrai 2—1; Kalamaria — 
Aegaleo 0—0; Kavala — Olympiakos Pi
reu 0—2: Panahaiki — Aris 2—0; Olym
piakos Volos — PAOK 2—2; Larissa — 
Apollon 3—1.

Clasament : 1. Olympiakos Pireu — 30 
p; 2. Aris — 26 p; 3. Panathinaikos — 
25 p.

ANGLIA î Rezultate înregistrate în tu
rul patru al „Cupei Angliei0 : Coventry
— Derby 0—0: Everton — West Bromwich 
0—0; Nottingham Forest — Manchester 
City 4—1; Portsmouth — Orient 0—0.

în meci de campionat, Stoke City — 
Chelsea 1—0.

SCOȚIA : Rezultate înregistrate în tu
rul trei al „Cupei Scoției": Aberdeen — 
Dundee 0—2: Celtic — Clydebank 6—i; 
Falkirk — Dunfermline 2—2: Forfar — 
St. Johnston 1—6; Raith — Morton 2—2; 
Montrose — Stirling Albion 1—1.

TELEX ® TELEX ® TELEX
La Christchurch (Noua Zeelandă) au 
continuat întrecerile Jocurilor sportive 
ale Commonwealth-ului. In concursul 
de natație, Bradford Cooper a cîștigat 
proba de 200 m spate cu performanța de 
2:06.31 (nou record al Jocurilor). Proba 
masculină de săritură de la trambulină 
s-a încheiat cu victoria lui Don Wagstaff 
(Australia) — 531,54 p. Concursul de tir 
a continuat cu proba masculină de pis-

toi viteză, în care victoria a revenit ca
nadianului William Hare, cu 586 puncte.

TENISUL
Simbătă seara a avut 

loc, la Londra, adunarea, 
generală extraordinară a 
Federației internaționale de 
tenis (cu inițialele 
mai cunoscute 
Mare Premiu : 
care litera L 
„lawn", adică 
nu mai e de 
suprafață de joc în tenis!). 
Reuniunea a durat nu mai 
puțin de 6 ore și e de pre
supus că reprezentanții a- 
tîtor țări împătimite de tenis 
nu și-au pierdut vremea 
degeaba și nici nu și-au 
consacrat timpul unor ches
tiuni frivole 
imoortanță.

Rezultatele 
semnificative 
mită situație

mult 
din vestitul 

F.I.L.T. — în 
vine de la 
gazonul care 
mult singura

adunării sînt 
pentru o anu- 
care amenință 

destul de grav să 
schismă în lumea 
mondial. Față de 
nea dictatorială a 
financiare WT.T.

ducă la 
tenisului 
atitudi- 
grupării 
(purtînd

un nume împrumutat doar 
din interes din lumea spor
tului : World Team Tennis), 
care își arogă dreptul de

ȘI PROVERBELE
a decide unde vor juca 
toată vara jucătorii de te
nis din elita mondială, fe
derația internațională își 
vede dintr-o dată preroga
tivele încălcate și nu ia o 
poziție hotărîtă, ci propu
ne... tratative, in cursul pre
văzutelor negocieri, F.i.L.T. 
va cere ca jucătorii să ai
bă libertatea, după alege

„subiecților" ei, fiind ne
voită să cerșească unei oa
recare grupări
(investită doar cu puterea 
banilor) dreptul de 
tea folosi jucătorii legiti
mați într-un campionat na
țional sau într-un meci de 
Cupa Davis, adică acolo 
unde este vorba de onoa
rea țării și de patriile că-

financiare

a pu-

alitatea tenisistică cu altele 
din alte sporturi, vom ve
dea că afirmațiile noastre 
nu sînt hazardate.

lată o mostră, 
mentul în care 
franceză de schi 
din considerente
moral, sase dintre cei mai 
buni schiori ai săi, grupa
rea fabricanților de mate-

In mo- 
federația 

suspendă, 
de ordin

COMENTARIUL SAPTAMINII

re și proprie dorință, să 
participe la turnee, campi
onate naționale, Cupa Da
vis și alte evenimente 
ternaționale.

Vasăzică, dacă ar fi 
recapitulăm : o federație 
ternațională (care este 
fapt cununa mai multor 
derații naționale reunite) 
junge să piardă controlul

in

să 
în
de 
fe-
a-

rora acei jucători le apar
țin...

Nu vrem să zăbovim prea 
mult asupra problemelor ac
tuale ale tenisului ; speci
aliștii o vor face în detaliu. 
Ni se pare însă că situ
ația este simptomatică și 
îngrijorătoare.

Dacă încercăm să coro
borăm elementele din actu-

riale de schi (reuniți într-un 
„pool") care sprijină finan
ciar (dar nu dezinteresat) 
pe schiori, își ia dreptul de 
a protesta împotriva hotă- 
rîrii federației și de a cere 
schimbarea ei (fără a men
ționa că, de fapt, sînt in 
joc interesele publicitare 
ale firmelor respective).

O știre și mai recentă ne

vestește că în 
amatori vor 
cursa clasică 
Paris-Nisa și că, în schimb, 
grupări profesioniste vor 
lua startul în tururi cicliste 
amatoare I

Reluînd puțin firul logic 
și cronologic al evenimen
telor evocate, vom constata, 
ca un numitor comun, apa
riția unei tentative de in
filtrare, de imixtiune a lu
mii banului în treburile spor
tului, apoi o etapă a com
promisurilor și inevitabila 
pierdere a frînelor. Lumea 
sportului amator și lumea 
spectacolelor profesioniste 
sînt purtătoare de interese 
ireconciliabile, pentru că te
meliile lor morale sînt opuse.

în consecință, nu e de 
prisos să apelăm uneori la 
înțelepciunea populară, po
trivit căreia, dacă nu te 
uiți bine pe cine chemi în 
casă, te trezești că la urmă 
pleacă cu casă cu tot...

curînd cicliști 
participa la 
profesionistă

Peste 120 000 de spectatori au urmărit pe 
circuitul „interlagos" (situat in apropiere 
de Sao Paulo) întrecerile „Marelui pre
miu automobilistic al Braziliei”, cea de-a 
doua probă contînd pentru campionatul 
mondial rezervat piloților de formula I. 
O ploaie torențială l-a obligat pe organi
zatori să întrerupă cursa după 31 d® 
ture de circuit, situația din acel moment 
fiind consemnată de oficiali drept cla
sament final. A cîștlgat campionul bra
zilian Emerson Fittipaldi („McLaren"), 
care a realizat o medie orară de 183.520 
km. L-au urmat elvețianul Clay Regaz- 
zoni („Ferrari") — la 13,57 șl belgianul 
Jackie Ickx („Lotus") — la un tur. Cîș- 
tigătorul „Marelui premiu al Argentinei", 
neozeelandezul Dennis Hulme, a ocupat 
locul 11. După disputarea a două probe, 
în clasamentul campionatului mondial 
(formula I) pe primul loc a trecut elve
țianul Clay Regazzoni — 10 p, urmat de 
Emerson Fittipaldi și Dennis Ilulme — 
cu cite 9 p.

Tînăra tenlsmană americană Chris Evert 
a terminat învingătoare în turneul Inter
național feminin de la Mission Viejo 
(California) cîștlgînd eu 6—3, 6—1 în fața 
celebrei sale compatrioate Billie Jean 
King.■
In cadrul concursului atletic desfășurat 
pe teren acoperit la Moscova, campioana 
olimpică Ludmila Braghina a cîștlgat 
proba de 800 m, cu timpul de 2:10,3. 
Aleksandr Komeliuk a terminat învin
gător în cursa de 60 m plat cu un re
zultat bun: 6,5, Iar Valentin Gavrilov s-a 
clasat pe primul loc în proba de săritură 
în înălțime cu 2,17 m. Cursa feminină 
de 60 m plat, s-a încheiat cu victoria 
Allei Bazilina, cronometrată în 7,4.

Finala turneului internațional de tenis 
de la Omaha (Nebraska) se va disputa 
Intre americanul Jimmy Connors și 
vest-germanul Karl Meiier. In semifi
nale. Connors l-a întrecut cu 6—2, 6—3 
pe compatriotul său Ian Crooke’nden, 
iar Metier a dispus cu 6—1, 6—2 de a- 
mericanul Bill Brown.

Victor BANCIULESCU

In penultimul meci ai turneului pe care-I 
întreprinde în Brazilia, selecționata mas
culină de baschet a U.R.S.S. a evoluat la 
Rio de Janeiro în compania echipei re
prezentative a țării gazdă. Baschetbaliștii 
brazilieni au terminat Învingători cu 
scorul de 81—74 (42—39). Din cele cinci 
tntîlniri desfășurate pînâ în prezent între 
cele două echipe, gazdele au obținut 
victoria în patru meciuri.
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