
VIZITA MAIESTĂȚII SALE 
REGELE HUSSEIN IBN TALAL 

AL REGATULUI HAȘEMIT AL IORDANIEI
La invitația președintelui Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a sosit 
in Capitală, într-o vizită oficială în 
țara noastră, Maiestatea Sa Regele 
Hussein Ibn Talal al Regatului Hașe- 
mit al Iordaniei.

Această primă întîlnire Ia nivel 
înalt româno-iordaniană, care deschi
de o etapă calitativ nouă în evoluția 
legăturilor dintre cele două state și 
popoare, în interesul lor, al cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii inter
naționale, este salutată cu deosebită 
satisfacție de opinia publică din țara 
noastră.

Dezvoltarea cu și mai multă vigoa
re a bunelor raporturi cu Iordania 
reprezintă încă o mărturie concluden
tă a politicii consecvente a României 
de promovare a unor largi relații de 
prietenie și conlucrare rodnică cu sta
tele arabe, cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, în spi
ritul coexistenței pașnice, al princi
piilor suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Este bine cunos
cut faptul că România a acționat și 
acționează în direcția asigurării unei 
destinderi reale și a unei colaborări 
trainice între națiuni, a soluționării 
problemelor majore ce preocupă astăzi 
omenirea — între care și realizarea 
unei păci drepte și juste în Orientul 
Mijlociu —, considerînd că numai prin 
participarea activă, cu drepturi egale, 
a tuturor țărilor, indiferent de mări
mea lor, poate fi edificată o lume 
mai bună, o lume a cooperării și în
țelegerii între popoare.

Sub aceste auspicii a început, marți, 
vizita suveranului hașemit.

Ceremonia sosirii a avut loc pe Ae
roportul Internațional Otopeni. Pe 
frontispiciul aerogării erau arborate 
drapelele de stat ale României și 
Iordaniei, care încadrează portretele 
președintelui Nicolae Ceaușescu și re
gelui Hussein Ibn Talal ; pe mari 
pancarte se aflau înscrise, în limbile 
română și arabă, urările : „Bun ve
nit în România Maiestății Sale Regele 
Regatului Hașemit al Iordaniei, Hus
sein Ibn Talal“, „Trăiască prietenia

dintre poporul român și poporul ior
danian".

în întîmpinarea șefului statului ior
danian au venit Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Ilie Verdeț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
general de armată Ion Ioniță, minis
trul apărării naționale. Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, alți membri ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale, 
generali.

Era de față ambasadorul României 
în Regatul Hașemit al Iordaniei, Mi
hai Levente.

La ora 14,05, aeronava a aterizat.
La coborîrea din avion, regele 

Hussein este salutat cu cordialitate 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi șefi de stat își string înde
lung miinile.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori președintelui Nicolae 
Ceaușescu și regelui Hussein.

Sînt prezentate personalitățile ior- 
daniene care însoțesc pe regele 
Hussein și personalitățile române ve
nite în întîmpinarea oaspeților.

în continuarea ceremoniei, se into
nează Imnurile de Stat ale României 
și Iordaniei ; în același timp, în semn 
de salut, sint trase 21 de salve de 
artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein trec, apoi, în revistă 
garda de onoare.

Are loc, în continuare, prezentarea 
șefilor de misiuni diplomatice acre
ditați la București, precum și a ofi
cialităților române, civile și militare, 
prezente pe aeroport.

Ceremonialul se încheie cu defila
rea gărzii de onoare.

în aplauzele bucureștenilor, care au 
participat cu însuflețire la întîlnirea 
dintre cei doi șefi de stat, aclamînd 
pentru prietenia româno-iordaniană, 
președintele Nicolae Ceaușescu și Ma
iestatea Sa Regele Hussein părăsesc 
aeroportul într-o mașină, escortată de 
motocicliști, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înaltului oaspete.

Maiestatea Sa Regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al Ior
daniei a făcut, în cursul zilei de 
marți o vizită protocolară președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.

In încheierea întrevederii, a avut 
loc ceremonia decorării suveranului 
hașemit cu ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România", clasa I, și a 
președintelui Consiliului de Stat cu 
„Colanul lui Al-Hussein Bin Aii".

După acest moment solemn, cei doi 
șefi de stat au ciocnit o 
panie,. toastînd pentru 
relațiilor dintre poporul 
porții

cupă de șam- 
consolidarea 

român și po-
iordanian.

★
Palatul Consiliului de Stat au 

loc, marți după-amiază, convor-
La 

avut 
birile oficiale dintre președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa Regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al Ior
daniei.

Convorbirile dintre cei doi șefi de 
stat s-au desfășurat sub semnul sen
timentelor de stimă și prietenie ce 
caracterizează raporturile dintre po
poarele român și iordanian, al do
rinței reciproce de a promova, pe 
multiple planuri, colaborarea între 
cele două țări, de a contribui la con
solidarea cursului pozitiv din viața 
internațională, la afirmarea în lume 
a unor relații noi, a unui climat de 
pace și securitate, încredere și con
lucrare pașnică între state, in cadrul 
căruia să fie asigurat progresul gene
ral al fiecărei națiuni.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a oferit marți un dineu 
oficial, în saloanele Palatului Consi
liului de Stat, în onoarea Maiestății 
Sale Regele Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hașemit al Iordaniei.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein au rostit 
toasturi.
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Viteziștii

de la Dinamo Brașov

concurează la Zakopane
Patinatorii de viteză ai clubului Di

namo Brașov se deplasează azi in 
Polonia, unde în cunoscuta stațiune a 
sporturilor de iarnă. Zakopane, vor 
participa la o suită de concursuri in
ternaționale între 2 și 17 februarie. 
Prima întrecere va avea loc în zilele 
de 2—3 februarie, „Trofeul sprinteri
lor", la care vor fi prezenți „alergă
tori" din 12 țări.

Sub conducerea antrenorului Ernest 
Ulrich fac deplasarea următorii pati
natori : Vasile Coroș, campion abso
lut al țării, Gheorghe Pop, campion 
la probele de fond, Ladislau Focht, 
campion .absolut la juniori și Alexan
dru Boer.
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ASEARĂ, ÎN SALA FLOREASCA, LA HANDBAL MASCULIN

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT CLAR

Despre amploarea „Festivalului 
sporturilor de iarnă", găzduit dumini
că de orășelul montan Cimpulung 
Moldovenesc, vorbesc grăitor cifrele. 
Federațiile de schi și patinaj au tri
mis pentru cei mai merituoși concu- 
renți aproape 700 de insigne, la care 
s-au adăugat cîteva sute de meda
lioane, cu însemnele festivalului, ofe
rite de organizatori. Au fost distri
buite absolut toate, cu economie și 
mult discemămînt, altfel întregul stoc 
de „atenții sportive" s-ar fi epuizat 
mai înainte de a se fi încheiat prima 
parte din programul manifestărilor 
âcslci zile.

O singură școală generală din lo-

BOXUL POATE CONTRIBUI 
MAI MULT LA SPORIREA
PRESTIGIULUI SPORTIV 

AL ȚĂRII NOASTRE
PLENARA COMITETULUI F.R. BOX.

Zilele trecute, în sala de ședințe 
fn care am fost convocați, a răsu
nat glasul multor factori autorizați 
din mica lume a boxului românesc. 
Cu prilejul reuniunii anuale a Co
mitetului federal au fost trecute în 
revistă succesele pugiliștilor noștri 
în anul 1973, dar mai cu seamă au 
fost abordate, lipsurile și căile de 
excludere, a Iov. dlijloacele optime 
pentru a asigura boxului din țara 
noastră meritata înflorire. In mod 
special sra subliniat,necesitatea ca 
sportul pugilistic să urmeze întoc
mai liniile directoare stimulatoare 
trasate pentru întreaga noastră 
mișcare sportivă de Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie 1973.

Darea de seamă prezentată de

Federația română de box a jalonat 
realizările anului trecut, evidențiate 
și într-o recentă pagină a ziaru
lui nostru, intitulată „Dacă Olim
piada ’7R ar fi mîine...“, care fă
cea bilanțul celor 44 medalii de aur 
obținute în 1973, fără a uita titlu
rile de campioni (2) și vicecampioni 
(2) ai Europei. Vorbitorii înșiși — 
conducători de cluburi și asociații 
sportive, reprezentanți ai unor or
ganizații județene, președinți de 
secții, medici, antrenori, arbitri 
(dar din păcate nu și sportivi '.) 
— înțelegînd că într-o asemenea 
ședință de lucru nu este necesar 
să se evidențieze numai merite, ei

(Continuare In pag. a 3-a)

Sîmbătă și duminică la Poiana Brașov

PRIMUL CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE BIATLON AL SEZONULUI

Sîmbătă și duminică, cunoscuta 
stațiune montană, de la poalele 
Postăvarului, va găzdui primul con
curs internațional de biatlon din 
actualul sezon. După ce au evoluat 
în mal multe întreceri peste hotare 
(ultimele în R.F. Germania și Ceho
slovacia) în care biatloniștii noștri 
au avut evoluții remarcabile în 
compania unor sportivi de certă 
valoare de pe continent, de data 
aceasta ei vor apare pe cunoscutul 
traseu din Poiana Brașov. întrece
rea are un evident caracter de ve
rificare a celor mai buni biatloniști 
ai țării în vederea participării lor 
la apropiatele campionate mondiale 
de la Minsk (U.R.S.S.) din 24 fe
bruarie — 3 martie.

In afara celor mai buni specia
liști ai genului din România, au 
fost invitați la Poiana Brașov ți cei 
mai buni biatloniști din R.D. Ger
mană, Cehoslovacia, Polonia, Iugo
slavia și Bulgaria.

După cum se vede, întrecerea se 
anunță deosebit de interesantă, mai 
ales că toate echipele participante 
consideră concursul dotat cu „Cupa 
Poiana" un ultim test înaintea al
cătuirii formațiilor pentru C.M.

Antrenorul federal Constantin 
Tiron ne-a anunțat că va prezenta 
la întrecere două echipe de seniori 
și două de tineret. Formațiile vor 
fi alcătuite din următorul lot de 
biatloniști : Victor Fontana, Dumi
tru Soiu, Gheorghe Gîrniță, Gheor-

DOI ARBITRI ITALIENI
LA MECIUL DE BOX

Pentru pugiliștii noștri fruntași sezonul 
competițional al acestui an va începe la 
8 martie, odată cu întîlnirea internațio
nală România — R.D. Germană, ce se 
va disputa în sala Fioreasca. în vederea 
asigurării unei depline neutralități a ar
bitrajului forul nostru de resort l-a in
vitat pe ' purtătorii ecusonului A.I.B.A., 
italienii Eugenio Aniello și Alberto Zalla.

SELECȚIONATA BULGARIEI: 29-18 (12-6)

plasat. Fază din meciul disputat aseară intre echipele României și 
Foto : P. ROMOȘAN

Grabovschi se înalță și șutează 
Bulgariei

„Festivalul sporturilor de iarnă" 
un mare succes!

calitate (nr. 4) a scos, pe gheață,
ajunul festivalului, 300 de patinatori, 
la o mare demonstrație de patinaj 
artistic și cam tot atiția, a doua zi, 
la întrecerile din cadrul „Cupei tine
retului". In oraș și la stadionul de 
iarnă am întilnit schiori de 4—5 ani 
(și din aceștia cu zecile I), dar și oa
meni de 60—70 de ani gau chiar mai 
mult. Pe aceștia din urmă i-am vă
zut asistînd cu schiurile la picioare 
la întrecerile prilejuite de Festival.

In fotografia alăturată, micile 
schioare din satul Ciocănești, comuna 
Iacobeni, în frumosul lot port popu
lar.

Foto : Dragoș NEAGU

Echipa reprezentativă de hand
bal a României a susținut aseară, 
în sala Fioreasca, primul din cele 
4 meciuri de verificare dinaintea 
celui de al VIII-lea turneu final 
al campionatului mondial. Partene
ră de joc — selecționata Bulgariei, 
aflată și ea în pregătire pentru 
competiția supremă. Handbaliștii 
români au obținut o victorie faci
lă, dar au trebuit să se întrebuințe
ze serios în fața unui adversar ta- 
sistent, extrem de bătăios, mai 
ales pe semicerc. Scorul final — 
29—18 reflectă, în fapt, dife-

Astă seară, baschet feminin in „Cupa Cupelor

o primă manșă decisivă
La a doua sa participare în Cupa 

cupelor, competiție feminină de bas
chet dotată cu „Trofeul ziarului 
SPORTUL- București", echipa I.E.F.S. 
a izbutit (după ce a eliminat pe Ha- 
poel Tel Aviv) să se califice în sfer
turile de finală ale prestigioasei în
treceri. Iar astă seară (la ora 19, în 
sala Fioreasca), I.E.F.S. debutează în 
această fază a Cupei cupelor, deci în

program, formații, arbitri
Sala Fioreasca, ora 19.
I.E.F.S. (între paranteze, numărul 

de pe tricou și talia) : Ecaterina Pan- 
tea (4—1.67), Ștefanta Giurea (5—1,90), 
Diana Mlhalic (6—1,73), Doina Iftimie 
(8—1,58). Stefania Basarabia (9—1,74), 
Cornelia Petric (10—1,81), Rodica Ca
potă (11—1,78), Viorica Balai (12—1,75). 
Liliana Nanu (14—1,72). Angelica Tita 
(15—1,83). Antrenori : loan Nlcolau și 
Teodora Predescu.

SPARTACUS BUDAPESTA : IUdlt 
Bayer (4—1.74), Maria Kiss (5—1.76), 
Gyiirgvi Molnar (6—1,85). Diana Her
bert (9—1.80). Rita Kakucs (10—1.81), 
Gabriela Mihalilovics (11—1,73), Benke 
Kiss (12—1,85). Gyorgyi Vertetics 
(14—1,63), Zsuzsa Cseh (15—1,70). An
trenor : Ianos Gyimesi.

Arbitri : I. Uyguc (Turda) și S. 
Papaharidis (Grecia).

elita baschetului european, întîițiind 
pe reprezentanta Ungariei, Spartacus 
Budapesta. De la început trebuie spus 
că meciul I.E.F.S.—Spartacus Buda
pesta poate fi decisiv in tentativa 
acestor formații dc a se califica in 
semifinalele competiției. Mai precis, in 
ipoteza că studentele vor cîștiga (bi
neînțeles dubla partidă), ele au asi
gurat locul dei, în grupa_ A și 
lupta mai departe cu GEAS ! 
San Giovanni pentru mtiietate in 
pă, poziție care asigură un joc 
puțin dificil în semifinale. Dar, 
va învinge Spartacus, hotărîțor 
tru calificarea în semifinale va fi jo
cul I.E.F.S.-GEAS Sesto.

Să revenim, însă, Ia partida de astă

i vor 
Sesto 

i gru- 
: mai 
dacă
pen-

rența de valoare dintre cele două 
formații.

în prima repriză, reprezentativa 
României a făcut un joc mai în
chis, cu atacuri lungi și îndelungi 
căutări. Băieții noștri au ratat mult 
(de altfel. în întregul meci ei au 
„țintit" de 7 ori în bare, au ratat 
6 atacuri din poziții clare, precum 
și două aruncări de la 7 m), s-au 
complicat inutil și au avut mo
mente de neatenție în apărare. în 
partea a doua a întîlnirii, 
și colegii săi au apăsat 
pe accelerator, au creat 
rulante, s-au apărat cu 
De altfel, trebuie spus că 
excelat — echipa României a ter
minat în forță, și-a impus cu cla
ritate tactica de joc în fața unor 
adversari tenace, deciși să nu ce
deze'nici un moment pasul

Poate că i-am dori pe băieții noș
tri mai atenți, mai siguri pe ei. Pre
cum ar fi necesar să se concentreze

Birtalan 
mai des 
faze de- 
dîrzenie. 
deși n-a

pe parcursul întregului meci, să tra
teze cu seriozitatea necesară fie
care acțiune. Cele 15 ratări repre
zintă un procent prea mare. Și 
dacă ieri nu s-au.... răzbunat, in
tr-un meci oficial, cu miză, pot cîn- 
tărî greu, uneori pot întoarce soar
ta partidei.

Scor: 29—18 (12—6). Au marcat: 
Birtalan 9, Voina 4, Dan Marin 4, 
Cosnia 3, Gunesch 3, Grabovschi 2, 
Tudosie 1, Kicsid 1, Stokl 1 și Licu 
1 — pentru România, Alagiov 7, 
Nagev 6, Gheorghiev 1, Hristov 1, 
Anghelov 1, Doicinov 1 ți Blajev 1 
pentru Bulgaria.

Au arbitrat: Milan Valcici și 
Miodrag Stanoevici (Iugoslavia).

Cea de a doua partidă dintre re
prezentativele României și Bulga- 

■ rîel se dispută iniine, la -Ploic.
cu începere de la ora 18,30.

S-A

HOTĂRÎREA PLENAREI C.C
martie 1973din 28 februarie

Sportivii despre ei

DIN RIVALITATEA NOASTRĂ

AL P.C.R.

LA UZINA POIANA CÎMPINA
NUMĂRUL PRACTICANȚILOR

DUBLAT ÎN 1973!

Hristache NAUM

SPORTULUI

infringerilevictoriile

La cei 1,90 m ai 
săi și cu ajutorul 
detentei, Ștefania 
Giurea poate fi 
imbatabilă sub 
panou. Imaginea 
de mai sus, sur
prinsă în tim
pul precedentului 
meci susținut de 
I.E.F.S. în cadrul 
Cupei cupelor, 

este grăitoare

Foto :
S. BAKCSY

după meciul cuseară, amintind că
Voința, baschetbalistele de la I.E.F.S. 
au avut — duminică - zi do odihnă, 
iar luni și ieri s-au antrenat in sala 
Fioreasca cu tot lotul, mai puțin 
Clara Szabo, căreia ultimul control 
medical i-a prescris încă o scurtă pe
rioadă de pauză. într-o declarație fă
cută după antrenamentul de marți, 
antrenorul loan Nicolau a afirmat : 
„întîlnirea este dificilă, dar sperăm 
ea, printr-o apărare agresivă, un ritm 
rapid dc joc și superioritate in recu
perări, să obținem succesul cil un a- 
vantaj care să ne asigure victoria 
generală in întrecerea eu Spartacus1.

Baschetbalistele maghiare au sosit 
in Capitală luni, marți dimineață aU 
făcut turul orașului, iar seara, după 
partida de handbal România—Bulga- 

s-au antrenat în sala Fioreasca.

Am solicitat, ca de obicei, opi
niile cîtorva dintre protagoniștii 
celor mai importante competiții ale 
sfîrșitului de săptămină. învingă
tori sau învinși, ei își spun cu ace
eași sinceritate părerile, impresiile, 
învățămintele culese la aceste con
fruntări.
HOCHEI

EDUARD PANĂ (Dinamo):

SĂ SE NASCĂ 0 PUTERNICĂ

In frunte cu antrenorul Constantin 
pornește la un

ghe Voicu, Ion Mîrza, Nicolae Veș- 
tea. Victor Dihoiu, Nicolae Cristo- 
lovean (seniori), Gheorghe Păunes-

Tiron un grup de biatloniști români 
nou antrenament

cu, Ștefan Urs, Gheorghe Duca, Du
mitru Drăghici, Ion Lăzăroiu și Ion 
Catargiu (tineret).

ECHIPĂ NAȚIONALĂ!
Partida 

STEAUA ți 
actualul sezon Jdacă Je socotim și 
pe cele din 
constituit momentul 
„duelului lung' 
colective 
nostru, în frumoasa lor rivalitate 
sportivă pentru supremație. După 
cum se știe, dinamoiiști au cîștigat 
la limită acel meci (2—1), scorul 
fiind, însă, insuficient pentru a re
monta handicapul ce-1 aveau în go
laverajul întîlnirilor directe, astfel 
că Steaua a intrat, din nou, după 
o întrerupere de trei ani, în pose
sia titlului tie campioană,

ds sîmbătă dintre 
DINAMO, a 8-a în

„Cupa României"), a 
culminant al 

J“ dintre cele două 
fruntașe sie . hocheiului

Citiți, in pagina a 
colectiv pe linia

2-a, o prezentare 
transpunerii in 

mișcării noastre sportive

a succeselor obținute de acest 
viață a

de
sarcinilor trasate 

către

înșiși, despre

Căpitanii celor două echipe, Dezideriu Varga (Steaua) în stingă și 
Eduard Pană (Dinamo)

Să retrăim cîteva din clipele de 
mare tensiune ale acestei întîlnirl, 
dînd cuvintul căpitanilor celor două 
echipe (pe care îi vedeți în foto
grafie).

DEZIDERIU VARGA (Steaua) : 
„Se înșeală cei care socotesc că mi
siunea noastră a fost ușoară în jo
cul decisiv cu Dinamo, 
prin prisma situației în 
aveam prima șansă, dar 
știenți. de faptul că va 
luptăm cu toată energia 
menține poziția de lideri.

Desigur, 
clasament, 
eram con- 
trebui să 
spre a ne

Știind că adversarii noștri vor 
ataca dezlănțuit, am hetărît să le 
opunem o defensivă activă și nu o 
apărare oarbă. Am căutat să le 
destrămăm combinațiile, să ne opu
nem intrărilor supranumerice în 
treimea noastră, să închidem — pe 
cîț,posibil — culoarele de șut. Cînd, 
după 25 de minute, scorul era alb, 
am avut certitudinea succesului.

Sînt fericit că recucerim titlul, sint 
bucuros că jocul meu a fost apre-

(Continuare in pag. a 3-a)



Pag. a 2-a Sportul ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. 7668

ED

e va împlini, în curînd, un an de la apariția Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului.
Sub imboldul puternic al documentului de partid, mișcarea noas
tră sportivă a traversat — in acest timp — una dintre perioadele 
sale cele mai fertile, a înregistrat ijn puternic reviriment.
în dorința de a vedea modul COWCRET în care este aplicată 

Hotărîrea, o brigadă a ziarului nostru s-a deplasat recent la Cîmpina, 
în mijlocul muncitorilor uzinei „Poiana", încereînd să afle, in acest fel, 
ce anume s-a schimbat în activitatea sportivă a salariaților de aici, ce 
lucruri noi au apărut, care sînt perspectivele.

Am ales această întreprindere pentru că, prin ponderea și for
ța ei economică, prin baza materială pe care o deține, prin tradițiile 
pe care le are, ea poate fi asimilată unei unități etalon și să con
stituie, astfel, un punct de referință în obținere^ unor concluzii viabile.

A împărtăși din activitatea unei asemenea asociații — de di
mensiune medie — tipică pentru mișcarea noastră sportivă, ni s-a părui 
interesant și util.

ÎNDRUMATĂ permanent
DE COMITETUL DE PARTID,

ACTIVITATEA SPORTIVA S-A AXAT
PE PRINCIPALELE OBIECTIVE

uzină
Activitatea in aer liber domină programul întrecerilor organizate de asociația sportivă Poiana Cîmpina. Iată, în fotografie, un aspect de la un cros 

de pregătire, organizat în cursul acestei săptămîni pentru tinerii din

SCURT
BILANȚ 

AL UNUI
AN RODNIC

• O colaborare eficientă între 
sindicat, U.T.C. și asociația sporti
vă • îmbunătățirea bazei materia
le a permis extinderea activității 
competiționale și de agrement 
• Ponderea întrecerilor — în sec
ții și ateliere.

Interviu cu tovarășul GHEORGHE GHIMBAS, 
secretarul comitetului de partid al uzinei

nn scop major șl cu profituri

Opiniile muncitorilor și tehnicienilor converg spre o singura concluzie:

MAI MULTE DISCIPLINE, ACȚIUNI CÎT MAI DIVERSE
O imaging completă a activității sportive ce se desfășoară într-o uzină nu poate fiu imaging compiera a activității sportive ce se desiașoara mtr-o uzina nu poate ii re

alizată fără a cunoaște direct opinia muncitorilor, tehnicienilor, funcționarilor. Toc
mai de aceea, am întreprins un sondaj în rîndurile salariaților de la Poiana Cîmpina, 
adresîndu-le două întrebări:

Cu aproape 1 000 de membri 
(dintre care 300 sînt susținători fi
deli), cu un buget de aproape 
o jumătate milion de lei, cu două 
puternice secții de performanță, 
cu peste 80 de sportivi clasificați, 
cu grupe de juniori și de coplf, 
mindrindu-se chiar și cu un cam
pion al țării, asociația POIANA 
CÎMPINA sc recomandă ca o veri
tabilă unitate sportivă de elită.

Ființînd, de fapt, într-o comună- 
satelit a unui oraș aflat în plină 
ascensiune economico-socială, pe 
lîngă o întreprindere-pilot în re
pararea motoarelor stabile, cu com
bustie interna, de peste 75 de cal 
putere, avînd cîteva mii de munci
tori și o admirabilă dotare tehni
că, „Poiana" face o loială concu
rență urbei cie care aparține, fiind, 
nu odată, confundata cu ea. Atît 
orașul, cit și uzina nu au decît de 
cîștigat din aceasta, făcînd cunos
cute niște locuri ev. oameni vred
nici, unul dintre teritoriile hârnit- 
ciei din patria noastră.

Inginerul Nicolae Nică, președin
tele asociației sportive, avea să 
ne fie ghid pe drumurile activității 
rodnice, 
aici.

bogate, ce se desfășoară

DE DOUĂ ORI MĂI MULTI

Gh. Ghimbaș, secretarul Comitetu
lui de partid al întreprinderii de re
parat tractoare și motoare grele 
.Poiana" Cîmpina, este un bărbat in 
puterea vîrstei. Adversar al califi
cativelor și, Îndeosebi, al superlati
velor, cîntărește fiecare vorbă, o sus
ține cu date sistematizate într-o me
morie prodigioasă și, te lasă să apre
ciezi singur valoarea argumentelor. 
Interlocutor admirabil, elimină din 
discuție amănuntele nesemnificative, 
abordind drumul cel mai scurt de la 
întrebare la răspuns. Secretarul de 
partid este un om de sport. De alt
fel, ca și generația sa, care a pășit 
după 23 August 1944, in lumea mult 
visată a stadioanelor. De aceea abor
dează cu dezinvoltură și eu pricepere 
orice domeniu al acestei vaste activi
tăți. Discuția începe, așadar, simplu 
și se desfășoară cursiv.

— Realitatea ne atestă elocvent 
succesele realizate, și în domeniul 
sportului, de uzina dv. Ele sînt, fi
rește, urmarea punerii în aplicare a 
llotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973. Ne-ar 
interesa să aflăm modul și mijloacele 
prin care s-a reușit acest lucru.

— Mi se pare destul de simplu de 
înfățișat. Mai întii Hotărîrea a fost 
prelucrată în grupele sindicale de 
către membrii comitetului de partid. 
Oamenii noștri, mari amatori și buni 
cunoscători ai sportului, au făcut 
propuneri, și-au exprimat opiniile, 
împreună cu comitetele do sindicat 
și U.T.C., consiliul asociației sportive 
a trecut la întocmirea unui plan de 
perspectivă, defalcat te altele, opera
tive. Comitetul de partid analizează 
periodic realizarea planurilor, solicită 
permanenta ior îmbunătățire.

— Trecînd de la general la con
cret, care anume au fost căile stră
bătute in ultimele aproape 11 luni ?

— Primul obiectiv : ÎMBUNAl’AȚI- 
REA BAZEI MATERIALE. Am por
nit de la acest punct pe consideren
tul că unei substanțiale măriri a nu
mărului de concursuri și de parti- 
cipanți trebuie să-i corespundă o 
bază materială în continuă îmbogă
țire. Am reamenajat pista de atle
tism, terenului de handbal i-au fost 
atașate cele necesare pentru a putea 
fi folosit și de tenismani, au fost 
realizate un teren de fotbal de antre
nament, o popicărie cu două piste, 
iar la școala generală din Poiana s-a 
amenajat — cu sprijinul efectiv al uzi
nei — o bază sportivă cu terenuri 
bituminate. Am contribuit, de ase
menea, la amenajarea unor terenuri 
in comunele învecinate. - - - 
activ cu ceilalți factori, 
ciației sportive a trecut 
propagandă în favoarea 
tizic și a sportului.

— Care tredeți că a 
mare ciștig al perioadei la care vă 
referiți 1

— Cred că au fost mai multe cîști- 
guri. In primul rînd, faptul că — 
excluzînd sumele cheltuite de secțiile 
de performanță (moto și fotbal) — 
fondurile alocate activității sportive 
de masă au crescut simțitor. Cei 7—8 
lei pe lună, cit revine fiecărui sala
riat al întreprinderii noastre pentru 
practicarea sportului, sînt bani inves-

tiți eu
incalculabile. Ei contribuie efectiv la 
creșterea capacității de muncă, la 
ocrotirea sănătății, la sporirea vigoa
re I tinerel generații. Apoi, un alt 
ciștig important este acela al creșterii 
evidente a dragostei pentru sport. 
Răpiți altor activități, unele cu in
fluențe negative asupra formării ca
racterului ior, tinerii învață să do
rească și să-și satisfacă dorințele de 
mișcare în aer liber, să cutreiere că
rările munților, să cunoască locali
tăți noi, edificii ale socialismului, 
învață — dacă vreți — geografie, is
torie, economic in mod direct, văzînd 
și apreciind.

— Un om atît de calculat cum sîn- 
teți dv. n-a putut, desigur, să nu-și 
pună problema, viitorului. Ce rezervă 
el, în materie de sport, la „Bblana" 
Cîmpina ?

— Ne-am gîndii și ne 
reu, cu toții, la viitor, 
numărul terenurilor, ne 
să devenim proprietarii 
acoperit, vom mări numărul materia
lelor și echipamentelor sportive. 
Pentru a satisface gustul iubitorilor 
de sport, consiliul asociației — cu 
sprijinul organului sportiv orășenesc 
și al celui județean — se va îngriji 
să-și apropie drept colaboratori pe 
profesorii de educație fizică de la 
școlile din oraș. în acest fel vom pu
tea înființa centre speciale de per
fecționare, vom beneficia de o orga
nizare tehnică competentă a întrece
rilor. Ceea ce dorim este ca, odată 
cu cuprinderea marii majorități a sa
lariaților noștri în activitatea spor
tivă, să putem pune bazele unor noi 
secții de performanță. Și, ca un prim 
obiectiv, să folosim cit mai bine 
sportul ca mijloc de educare a tine
retului.

gtedim mc- 
Vom spori 

vom strădui 
bazinului

Colaborind 
consiliul aso- 
la o eficientă 

exercițiului

fost cel mai

1. CUM APRECIAȚI ACTIVITATEA SPORTIVA DIN UZINA DV ?
2. CIND AȚI PARTICIPAT ULTIMA OARA LA O COMPETIȚIE?
Transcriem opiniile interlocutorilor noștri:

UN CLOPOȚEL CARE SUNA 
Șl PENTRU... PROFESORII DE 

EDUCAȚIE FIZICĂ
ION BURLACII-, 25 se ani, meca

nic : „Consider că activitatea sportivă 
este, la noi, foarte atractivă. Cola
borarea permanentă cu comitetul 

și comitetul sindical, îndruma- 
sprijinul permanent al comi- 
de partid sint fructificate in 
sportive ce se amenajează, în

U.T.C. 
rea și 
teiului 
bazele 
noi echipamente și materiale sporti
ve, în organizarea unei activități per
manente. Cred că ar trebui să se facă 
eforturi pentru ca profesorii 
cație fizică din Cîmpina să 
teze mai des, să conducă — 
— centre de inițiere, să ne 
din punct de vedere tehnic — la or
ganizarea competițiilor.

Cu citeva zile in urmă am concurat 
într-o competiție de popice".

„MĂ MINDRESC IN FAȚA 
FOȘTILOR MEI COLEGI DE 

FACULTATE I"

tă chiar rivalități, tranșate in meciuri 
bilaterale, organizate periodic. Ideea 
de mișeare în aer liber ests îmbrăți
șată cu multă căldură.

în octombrie am jucat fotbal în 
echipa secției și am participat la o 
competiției de tenis".

NU LE UITAȚI PE FETE I
EUGENIA TUDOSOIU, 23 de ani, 

operatoare la mașini de calcul : „Sînt 
satisfăcută, în general, de posibilită
țile de practicare a sportului existon-

ds edu- 
ne vixi- 
eventual 
ajute —

CONSTANTIN ENE, 30 de ani, in
giner : „Vă mărturisesc sincer : de 
cite ori mă intilnesc cu foștii mei co
legi de facultate și le povestesc des
pre activitatea sportivă de la noi ii 
simt că devin invidioși. Există in a- 
ceastă uzină un climat extrem de fa
vorabil pentru sport. Se 
balul, voleiul, popicele, 
tismul. Se organizează 
inițiază competiții intre 
vele de secții, întreceri
cură de mare popularitate în rindu- 
rile muncitorilor și tehnicienilor. Exis-

practică fot- 
ienisul, atle- 
excursii. Se 
repreze-.itatl- 
care se bu

te Ia noi. Totuși, 
Și, cu toate că nu 
exclusiv bărbătesc, 
licat îndeobște de 
pot inota, să pot

prea mult fotbal... 
mai este un sport 
fotbalul este prac- 
băieți- Aș dori să 
juca handbal, aș 

dori să fim și noi, fetele. în atenția 
consiliului asociației sportive.

In luna ianuarie am participat 
nn concurs de tenis de masă".

la

„CU CIT STADIONUL ESTE MAI PLIN,
CU ATÎT MAI GOALĂ DEVINE POLICLINICA!“

Iarna car... La secția 
asociației sportive 
Cîmpina — pregătiri 
viitorul sezon. Poienarii au de
apărat un frumos prestigiu în 
această disciplină a curajului

moto a 
Poiana 
pentru

„TURISMUL — PASIUNEA 
MEA; CE-AR FI SA DEVINĂ 

Șl A ASOCIAȚIEI 1“

VASILE VIȘAN, 46 de ani, mais
tru : „l’entru a vă da un răspuns luai 
exact, am să vă spun că din secția 
mea — S.D.V. — peste 50 Ia sută 
din muncitori participă te mod regu
lat la activitatea sportivă. La noi exis
tă o bogată tradiție te sport. De la 
directorul întreprinderii și pînă la 
cel mai tînăr muncitor — toată lu
mea iubește activitatea sportivă. Este 
drept, unii — nemaiputînd să evolue
ze pe teren — devin spectatori pa
sionați, dar cei mai mulți intră cu 
curaj în arenă. Simt nevoia însă de 
mai multă inițiativă in domeniul tu
rismului, în cel al drumeției, al ciclo
turismului.

în luna decembrie am participat Ia 
o întrecere de popice".

„POATE CÂ Și LA HALTERE AM 
PUTEA SĂ NE AFIRMĂM..."

GH. BUCOVSCHI, 35 de ani, lăcă
tuș mecanic : „Eu fac sport chiar șî 
aici, la locul de muncă. Iată, aceste 
role de tractor cîntăresc între 39 și 
59 kg. Ridic în fiecare zi cam 200 de 
bucăți, ceea ce înseamnă că totalizez 
între 6 000 și 19 COT kg. Poate că în
ființarea unei secții de haltere ar 
găsi mulți adepți. Dar și așa avem 
nenumărate posibilități de a ne satis
face pofta pentru sport. Eu și fratele 
meu Petre facem parte din echipa 
de fotbal, jucăm popice, practicăm a- 
tletismul.

Cu puțin 
parte Ia un

daca

timp în urmă am luat 
concurs de popice".

TENISUL ESTE LA
MODĂ...

ION LUPUȘOR, 23 de ani, contro
lor C.T.C., secretar al comitetului 
U.T.C. : „Consider bună activitatea 
de Ia noi. Beneficiind dc o bază ma
terială corespunzătoare, în perma-

nentă îmbogățire, 
roase întreceri ia 
asociația sportivă 
sportului, tinerilor 
lități multiple de 
tului. Vara, stadionul nostru, 
rile anexă sint aproape în 
nență pline. Iarna — firesc, aș spu-

organizînd nume- 
discipline diferite, 
oferă iubitorilor 
îndeosebi, posibi- 

practicare a spor- 
terenu- 
perma-

ne — activitatea se mai reduce. Acum 
datorită lui Ilie Năstase — este la 
modă tenisul. Toată lumea dorește 
să-l practice, iar părinții țin neapărat 

, să-i vadă pe copiii lor călcînd pe ur
mele marelui campion. Continuind și 
amplificînd colaborarea cu consiliul 
asociației sportive vom amenaja la 
primăvară cîteva noi terenuri, vom 
cumpăra rachete și mingi.

Ultima întrecere sportivă Ia care 
am participat a fost aceea de săplă- 
mina trecută : concurs de popice* 
Mitee, însă, voi concura din nou la 
o competiție de tenis de masă".

Ne-a i 
generală 
competițiilor de masă ți al partici- 
panților la ele s-a dublat în com
parație cu 10Î2. Acesta este, fără 
îndoială, rezultatul dezvoltării ge
nerale a activității sportive, pe 
plan național, dar — mai ales — 
al aplicării consecvente a sarci
nilor trasate în Hotărîrea de par
tid, al valorificării resurselor in
terne, utilizării depline a poten
țialului de cară dispune uzina.

S-a vădit justețea recomandării 
de a se profila activitățile de edu
cație fizică și sport pe formele 
simple, accesibile, desfășurate Î1I 
aer liber. 1973 a coincis, la Poiana 
Cîmpina. cu relansarea puternică a 
campionatului asociației sportive, 
disputat la șase discipline (popice, 
tenis de ntasă, tenis de cîmp, fot
bal, handbal și sah), fată de nu
mai trei în 1972. Iar faptul că în 
aceste întreceri de regularitate au 
fost angrenați peste 30 
salariați, reprezintă un 
discutabil.

Foarte mulți 
se reunesc în 
amenajată, sub 
lui), în sala de 
pong, la biroul 
excursiilor.

reținut atenția constatarea 
i că, in 11'73, numărul

SATISFACȚII

la sută din 
succes in-

amatorl 
popicăria 
tribuna 
șah 
de

de sport 
(recent 

stadionu- 
și de ping- 
organizare a

Șl

de

DECEPȚII

rezistență al
MAI MULTE ÎNTRECERI PENTRU 

JUNIORI Șl COPII

ION TOADER, 41 de ani, maistru : 
„Iubesc și acum cu pasiune sportul. 
Nu cu mulți ani în urmă eram jucă
tor de baschet, handbal și volei. A- 
cum... La competițiile de masă par
ticip la întrecerile de volei. Socotesc 
că există suficiente posibilități la noi 
pentru a se mări numărul ramurilor 
sportive. Astfel, natația și handbalul 
n-ar trebui omise. Cred că și tenisul 
trebuie să capete extindere- Să se a- 
menajeze terenuri, să se ofere celor 
dornici să practice „sportul alb" ra
chete, mingi, instructori. Poate că 
n-ar fi rău ca în planul de activitate 
al consiliului asociației sportive să-și 
găsească loc mai multe întreceri pen
tru juniori și copii. S-ar oferi, astfel, 
copiilor salariaților întreprinderii 
noastre posibilitatea de a face mai 
mult sport, mai ales în timpul vacan
țelor.

In luna octombrie am jucat

IDEI ȘI INIȚIATIVE...

volei".

O discuție cu tînăra doc
toriță Maria Turtă, de la 

.policlinica Uzinei, ne-a in- 
' gjduit să investigăm starea 

de sănătate a masei de sa
lariați și să intrăm în po
sesia unor date statistice 
intersante și semnificative.

Anul 1973 a fost marcat

de o scădere considerabilă 
a indicelui de frecvență a 
îmbolnăvirilor, ceea ce tre
buie pus — desigur — pe 
seama creșterii nivelului 
general de viață al popu
lației, perfecționării conti
nue a măsurilor profilactice 
și de protecție a muncii, 
dar și — așa cum ne de
clară medicul — îmbunătă
țirii condiției fizice a mun
citorilor prin practicarea 
diferitelor sporturi, a 
vităților de mișcare.

„Cu cit stadionul 
mai plin cu atît mai 
devine policlinica", constată 
interlocutoarea noastră, fă
ră intenția de a face o bu
tadă, ci exprim!nd doar un 
adevăr bine cunoscut dar — 
din păcate — adeseori ne
socotit. '■

Consultăm registrul de... 
consultații. Acum, în plină

acti-

este 
goală

iarnă, numărul bolilor așa- 
zise „de sezon" este mai 
mic. In special afecțiunile 
aparatului respirator înre
gistrează un reflux, ceea ce 
demonstrează creșterea re
zistenței organismului față 
de modificările de tempera
tură, umezeală, intemperii.

Deși nu are o practică 
prea lungă (a terminat fa
cultatea cu trei ani în ur
mă), dr. Maria Turtă este în 
măsură să ne spună că oa
menii împrieteniți cu exer
cițiul fizic, cu sportul, îi 
sint mult mai rar pacienți, 
iar atunci cind se îmbolnă
vesc fac forme mai ușoare, 
reușesc să învingă mai re
pede, mai bine afecțiunea, 
fără convalescențe 
lungi.

Și încă un amănunt 
nu trebuie pus doar pe
ma coincidenței : procentul

prea

care 
sea-

accidentelor de muncă este 
cu mult mai mic la persoa
nele sportive. Faptul are o 
explicație logică și obiec
tivă : pregătirea fizică mai 
bună, reflexele mai promp
te, protejează pe muncitor, 
asigură randamente de pro
ducție superioare.

Policlinica dispune, prin
tre altele, de un serviciu 
pentru recuperări funcțio
nale. Și aici statisticile sînt 
net favorabile celor care 
practică sportul. La aceste 
persoane, tratamentele fizio- 
terapice dau un rezultat mai 
rapid, conducted — cel mai 
adesea — la vindecări defi
nitive.

Mai este, oare, nevoie și 
de alte argumente ’n favoa
rea practicării regulate și 
sistematice a exercițiilor fi
zice ?

...nu lipsesc la „Poiana" Cîmpina! Oamenii se gîndesc lâ lucruri noi, caută căi 
Inedite pentru impulsionarea activității sportive, pentru ridicarea ei la cote superioare 
de interes și eîlciențâ.

S-a propus, de piidă, ca întrecerile din cadrul campionatului asociației (care s-au 
dovedit foarte utile șl s-au bucurat de un real succes) să fie organizate după o for
mulă nouă, de două ori pe an, cu tur și retur, ceea ce va da competiției un caracter 
de regularitate șl va asigura o mal mare CONTINUITATE în practicarea exercițiilor 
fizice, element asupra căruia se accentuează în Hotărîrea de partid.

De asemenea, pentru anul 1971, asociația intenționează să sprijine mai consis
tent activitatea sportivă din cîteva comune învecinate — Provița de Sus șl de Jos, 
Brebu, ătăgurenil și altele — organizînd acțiuni comune, punînd la dispoziția tine
retului bazele uzinei și inventarul sportiv, pe tehnicienii asociației, cîteva manifes
tări de acest fel. desfășurate anul trecut, au fost încununate de o reușită deplină și 
au creat premisele lărgirii colaborării existente.

Poienarii sînt preocupați de întărirea bazei materiale a asociației de mărirea 
veniturilor ei, în scopul de a putea desfășura o activitate și mai bogată. Astfel, a fost 
lansată ideea amenajării unui stand mobil de tir sportiv (ea aparține lui Octavian 
Ulmanu) care ar constitui și un excelent mijloc de agrement. Cu investiții minime 
(autorul proiectului este gata să pună pe hîrtie un deviz complet), fondurile asocia
ției ar putea să crească in mod considerabil.

In sfîrșit, directorul uzinei, inginerul Gheorghe Chivu (un pasionat sprijinitor 
al sportului), punea întrebarea DE CE ASOCIAȚIA NU-ȘI FACE O SECȚIE DE BOB? 
!n întreprindere există mulți tineri dornici să practice această disciplină a temerari
lor, iar cițiva motoclcliștl, in frunte cu campionul țării. Ștefan Chițu, au și cutezat 
să se așeze in „papucul zburător", efectuînd primele coborîrl la Sinaia.

„Cîteva boburi de antrenament, ne spune inginerul Gheorghe Chivu. s-ar putea 
confecționa — din resurse interne — aici, în uzină. In jurul comunei sint locuri exce
lente pentru amenajarea unor minf-plrtii. Poate că un nou Panțuru s-ar putea ridica 
la Poiana. Nu se știe de unde sare iepurele !...“

Din toate aceste „idei și inițiative" am tras o singură concluzie. La „Poiana" 
Cîmpina problemele sportului îl frămlntă pe oameni, ii preocupă, nu le dau pace. 
Este toarte bine așa.—

Dar, punctul
activității de performanță îl repre
zintă secția de sporturi cu motor 
(9 sportivi clasificați — un maes
tru al sportului), avînd un campion 
național de motocros în persoana 
lui Ștefan Chițu. Alături de el, 
Mihai Panu și Gheorghe Oproiu se 
numără printre liderii acestei 
cipline.

Succesele motocicliștilor au 
cerit simpatia și preferințele 
selor de muncitori, în dauna 
balului mai ales că echipa uzinei 
a retrogradat, chiar în anul cînd 
se pregătea să sărbătorească două 
decenii de activitate neîntreruptă 
în divizia

Discuția 
înțeles — 
legat de 
handbal.

„Anul trecut, ne declară tovară
șul Nică, Voința Cîmpina ne 
spunea că are... ceva bani și că ar 
dori să-i transferăm echipa noas
tră âe handbal. Nu știu dacă am 
făcut bine sau rău, dar am tras- 
ferat-o. După ce formele au fost 
efectuate, aflăm cu surprindere că 
banii Voinței Cîmpina au fost 
luați de... Voința Ploiești și echipa 
a rămas, cum se spune, fără tată, 
fără mamă. Noi întreținem, în 
continuare, și îngrijim terenul de 
handbal, sperînd că ne vom reface 
colectivul11.

cu- 
ma- 
fot-

i
B.
n-a putut evita — bine- 
un subiect spinos, acela 
desființarea secției de

0 DOLEANȚA...

Deși cu o activitate remarcabilă, 
cu succese, viața asociației sportive 
„Poiana" Cîmpina nu decurge fără 
asperități. De pildă, transportul e- 
chipelor ei la competițiile oficiale 
reprezintă o problemă — uneori — 
dificilă. Este o întrebare : cum se 
vor prezenta sportivii la jocurile 
oficiale programate în actualul se
zon competițional ?...

Am socotit că de vreme ce ni s-a 
vorbit foarte sincer și deschis să 
procedăm și noi la fel în finalul 
acestui material.

cf asociația sportivă Poiana Cîmpina, Ho- 
tărîrea Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 28 februarie — 
2 martie 1973 a constituit un îndrumar per
manent al activității de masă și de perfor
manță, un generator de idei novatoare în 

acțiunea de cuprindere a muncitorilor, tehnicieni
lor și funcționarilor într-o activitate sportivă con
tinuă și organizată, în îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ.

Un mare număr de salariați — între 55 și 70 
la sută din numărul total — utilizează bazele 
sportive existente, participă la bogatul și atracti
vul program competițional organizat de Consiliul 
asociației sportive, in colaborare cu Comitetul 
sindical și Comitetul U.T.C. Sub conducerea Comi
tetului de partid, cei trei factori conlucrează activ 
pentru a mări continuu procentul celor ce prac-

tică cu regularitate exercițiul fizic. Sînt asigurate 
condiții materiale dintre cele mai bune pentru ca 
acei care au aptitudini și dorința de a păși pe 
drumul performanței să-și poată înfăptui vocația.

Fără îndoială, la asociația sportivă Poiana Cîm- 
pina nu s-au epuizat resursele. Există toate con
dițiile pentru o activitate mai bună, pentru ridi
carea nivelului cantitativ și calitativ al întreceri
lor din sezonul de iarnă. Ea poate fi realizată 
prin inițierea unor competiții de schi și patinaj, 
prin folosirea intensivă a bazinului acoperit din 
localitate. Se impune, de osemenea, să se acorde 
o atenție sporită creării unor condiții egale - de 
practicare a sportului pentru femei. Chiar dacă 
numărul lor este mai mic decît al bărbaților, pot 
fi găsite soluții eficiente de organizare a unor 
întreceri care să ofere tinerelor muncitoare po
sibilitatea de a se bucura de binefacerile spor?

tului. Dorințele unora dintre salariați, exprimate 
cu prilejul dezbaterii, trebuie să fie analizate 
în cadrul consiliului asociației sportive. înființarea 
secției de handbal, impulsionarea activității atle
tice, dezvoltarea tenisului, extinderea ariei turis
mului — iată numai cîteva dintre propunerile care 
merită să fie luate în considerație.

Dragostea de sport — puternic suport al acti
vității, condițiile propice, priceperea activiștilor și 
sprijinul permanent de care se bucură, sînt pre
mise ale progresului în domeniul sportului în 
această importantă unitate industrială din țara 
noastră.

Pagină realizată, de :
Valeriu CHIOSE și Hristache NAUM 

Fotografii: V. BAGEAC'și P. ROMOȘAN
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LA ARA INIȚIATIVE
ÎN „CUPA TINERETULUI

FOND-JUNIORI

VI MiATAT
O vizită efectuată recent în cîteva 

dintre școlile profesionale șl liceele 
din municipiul Arad ne-a oferit pri
lejul de a afla unele Inițiative valo
roase In cadrul „Cupei tineretului", 
menite să dea un bogat conținut can
titativ și calitativ activității sportive de 
masă a elevilor. Iată, de pildă, la Grupul 
școlar al întreprinderii de vagoane, 
profesorul de educație fizică P. Sâm- 
boteanu a reușit să angreneze zil- 

. nic (!) peste 80 la sută dintre elevii 
‘ săi în întreceri de tenis de masă, 
‘șah și alte discipline, deosebit de 
îndrăgite, cum ar fi handbal, atle
tism, trîntă, cros și box. Așadar, 
„Cupa tineretului" la această unitate 
școlară depășește granițele recoman
date de regulament și faptul este 
lăudabil, mai ales prin prisma pro
porțiilor de masă ale participării. 
Subliniem că valențele sportive de 
performanță ale viitorilor meseriași 
în transporturi s-au făcut vădite pe 
parcursul anului trecut, cînd 30 din
tre ei au fost selecționați pentru sec
ția de lupte a C.S. Arad. O satis
facție deosebită pentru profesorul 
Sâmboteanu ! Spiritul său de inițiati
vă s-a manifestat și prin organiza
rea unei întreceri inter-clase ale cărei 
criterii au în vedere numărul de 
participări la cît mai multe con
cursuri.

Dacă elevii Liceului nr. 4 nu au — 
deocamdată — o bază sportivă în aer 
liber (care va fi, însă, terminată pînă 
la sfîrșitul acestui 
plinesc lipsa prin 
cate se desfășoară 
și tenis de masă 
tineretului". Petre 
liceului, și Iuliu Pîrvulescu, profesor 
de specialitate, ne-au documentat 
prin foile de concurs, prin clasamen
tele minuțios alcătuite și prin popu
larizarea acestora la „colțul sportiv"

an școlar), ei su- 
regularitatea cu 

întrecerile de șah 
din cadrul „Cupei 

Clepe, directorul

PLENARA COMITETULUI 
. BOX

(Urmare din pag. 1)

și-au concentrat gîndurile asupra 
perspectivei sportului pe care-1 iu
besc, căutînd soluții, pe de o parte, 
pentru extinderea lui, pentru dez
voltarea sa în mase, iar pe de altă 
parte pentru atingerea înaltelor 
obiective pe care și le propune în
dreptățit boxul românesc, ca enti
tate cu valoare recunoscută pe plan 
european și mondial.

Interesante ni s-au părut propu
nerile vizînd generalizarea' și per
manentizarea galelor rezervate în
cepătorilor, după modelul care la 
Galați se intitula „Joia 'ncepăto- 
rului“ : înființarea unei divizii șco
lare de box, care să favorizeze 
practica pugilismului în special 
printre elevii școlilor profesionale ; 
introducerea experimentală a bo
xului în mediul rural, cum se în
cearcă în județul Brăila, în comu
nele Bădeni și Gropeni. Probleme
le sportului de performanță au 
suscitat un Interes similar. S-a ce
rut (pentru a cîta oară ?) un con
trol șî o îndrumare mai atentă a 
antrenorilor din secții, fără a mai 
vorbi de nevoia imperioasă de a 
spori numărul acestora (doar 64 
— iată un total insuficient în ra
port cu poziția fruntașă a boxu
lui nostru în lume). Foarte impor
tantă ni s-a părut sesizarea care 
stabilește că în obținerea rezultate-, 
lor lor bune, la boxerii români 
factorul biologic este încă precum
pănitor față de factorul tehnic.

In acest domeniu, al boxului de 
performanță, nu a rămas neobser
vat faptul că în planul de măsuri 
pe 1974, pregătit do federație, lip
sesc precizările detaliate in privința 
obiectivelor centrale imediate, ca 
șî a celor îndepărtate. Ce ne pro
punem exact pentru campionatele 
mondiale și campionatele europene 
de tineret din 1974, dar pentru 
campionatele europene de seniori 
din 1975, fără a mai vorbi de Jocu
rile Olimpice din 1970 ?

Asemenea observații au figurat 
m cuvîntul de încheiere rostit de 
Emil Ghibu. secretar al C.N.E.F.S., 
care a subliniat că pe temelia se
riozității și pasiunii cu care se 
muncește în box se pot obține re
zultate lăudabile, dar că — în ace
iași timp — există pericolul ca a- 
eordarca unui calificativ foarte 
bun să creeze starea de automulțu- 
mire ce s-a dovedit dăunătoare și 
în alte ocazii. Aprecierea cea mai 
corectă ar fi că rezultatele obținute 
sînt mai apropiate de potențialul 
boxului nostru. Pentru a face un 
pas înainte este nevoie de spori
rea volumului de lucru la antre
namente, de întărirea unor centre 
rămase în urmă (Cluj, Timișoara, 
Reșița, Craiova, Ploiești), de orga
nizarea (și popularizarea corespun
zătoare) a unui număr sporit de 
gale, de cântarea posibilităților de 
sprijinire a boxerilor care depun un 
mare efort fizic, de educarea spec
tatorilor.

în încheierea lucrărilor, plenara 
a ales noul Comitet federal și a 
desemnat următorul Birou al Fe
derației române de box: Gheorghe 
Guriev — președinte, general maior 
Nicolao 
col. Ion 
Cristea 
general,
pa. Marin Zamfireseu, Petre Rado
vici, Valeriu Mironescu, general 
maior Aurei Filip, Ion Sfeteu. Savu 
Spătarii, Ion Nicolae, Costin Florea, 
Gheorghe Stănescu, Paul OcNalbi. 
Dumitru Ivan, Teodor Oprică, Ni- 
colae Linca, Mircea Dobrescu — 
membri.

Bucur, Augustin Stroian, 
Gheorghe — vicepreședinți, 

Petroșeneanu — secretar 
Alexandru Vladar, Ion Po

al școlii, faptul că elevii concurează 
zilnic, meciurile avlnd loc după sis
temul turneu, cu tur șl retur. „Siste
mul eliminatoriu — ne-au spus con- 
locutorii — are marele dezavantaj că 
o partidă pierdută înseamnă totodată 
excluderea din competiție, ori pentru 
noi important este ca elevii să se aflenoi important este ca elevii să 
cît mai mult în Întrecere !"

Și profesorul Iosif Sonoc
Grupul școlar construcții de__ T__
acuza lipsa bazelor sportive care, din 
păcate, impietează serios buna des
fășurare a activității sportive dintr-o 
unitate de învățămînt eu 2 400 de 
elevi. In aceste condiții, inimosul ca
dru didactic ^perpetuează activitatea 
competițională a sportivilor săi prin 
organizarea drumețiilor, excursiilor, a 
concursurilor de orientare 
(există aici aproape 50 de 
„consacrate"), și întreceri de 
fâșurate în locurile vizitate.

Vom menționa și un mod 
care s-a dovedit eficient, al instruc
torului T. Țiganii de la Comitetul o- 
rășenesc al U.T.C. : contactele directe 
și regulate cu președintii-elevi ai a- 
sociațiilor sportive școlare. In acest 
mod. sarcinile președinților sînt privi
te de către aceștia cu o mult mai 
mare răspundere ca în cazurile în 
care intermediari între comitetul 
U.T.C. municipal și elevii sportivi 
sînt profesorii de educație fizică. Ul
timii au, în acest caz. sarcina de or
ganizatori și de supraveghetori ai bu
nei desfășurări a 
„Cupa tineretului", 
nînd, aproape în 
lor.

de la 
mașini

turistică 
echipaje 
schi des
de lucru

dinîntrecerilor 
inițiativa aparți- 

totalitate, elevilor

Radu TIMOFTE

POSIBILITAJI REALE DE PROGRES
Cîștigfnd trei din cele patru pro

be ale concursului de schi-fond de 
Ia Bușteni, juniorii români s-ar pu
tea declara mulțumiți. Și — în 
ceea ce privește probele de ștafetă
— ar și avea de ce. Superioritatea 
lor a fost evidentă, manifestată 
de-a lungul întregii curse, la nive
lul fiecărui schimb și într-o manie
ră care a incintei numerosul pu
blic, iar specialiștilor le-a atenuat, 
decepția după semieșecul din ajun, 
de sîmbătă. de la probele indivi
duale. Despre acest semieșec vrem 
să spunem însă cîteva cuvinte. La 
băieți, sportivii bulgari au ocupat, 
prin Lebhanov și Cipligianov. pri
mele două locuri, și în afara lor 
alți doi concurenți bulgari sînt în 
primele șase tocuri. La fete, pe 
locurile doi. trei, patru și șapte sînt 
clasate schioarele țării vecine și 
prietene, ceea ce pe ansamblu do
vedește un control general al cla
samentelor realizat de concurenții 
bulgari într-o confruntare directă 
cu juniorii români. Foarte adesea
— și nu fără o oarecare justifica
re—se explică eșecurile prin cauze 
de ordin material : calitatea schiu- 
rilor, certtirea, bastoanele etc. Fără 
a contesta partea de adevăr cu
prinsă în aceste explicații și recu-

CUPA F.R. POPICE"
Zilele trecute s-a inaugurat noua 

competiție — rezervată celor mai 
buni popicari din echipele de Di
vizia A — „Cupa Federației române 
de popice". Prima etapă a între
cerilor s-a disputat la Reșița și la 
ea au participat 40 de jucători și 
jucătoare, invitați de federația de 
specialitate, componenții ' loturilor 
naționale care se pregătesc pentru 
C.M. și sportivi evidențiați în turul 
campionatului Diviziei A.

întrecerile etapei reșițene a com
petiției au prilejuit obținerea u- 
nor rezultate valoroase și, așa cum 
era de așteptat, în fruntea clasa
mentelor s-au situat membrii lotu
rilor naționale. Dintre cei doi cîș- 
tigători, în special, Iosif Tismăna- 
ru și-a dominat adversarii cu au
toritate. La fete, în schimb, Elena 
Trandafir a ocupat locul 
o luptă pasionantă cu Ana 
cu, pe care a întrecut-o la 
456—455 pd !

Dintre elementele tinere, 
jocurile de campionat din

I după 
Petres- 
limită:

care în 
toamnă

au avut o comportare bună, s-au 
remarcat Elisabeta Szilagyi (Voința 
Tg. Mureș) — 425 pd, Bfilașa Miri- 
că (Laromet București) 422 pd, 
Gr. Marin — 851 pd, Al. Tudor — 
848 pd (ambii de la Rapid Bucu
rești) și M. Bălescu (Voința Bucu
rești) — 846 pd.

Iată clasamentele etapei I a „Cu
pei F.R.P.“ — FEMININ ; 1. Elena 
Trandafir (Laromet București) 456 
pd (la „pline" 296 — la „izolate" 
160 ; bile goale 1), 2. Ana Petrescu 
(Gloria București) 455 pd, 3. Cor
nelia Petrușca (Voința București) 
446 pd. 4. Maria Stanca (C.S.M. Re
șița) 442 pd, 5. Margareta Bordei 
(Gloria București) 440 pd, 6. Elena 
Ieremia (Petrolul Băicoi) 435 pd. 
MASCULIN : 1. I. Tismănaru 963 
pd (621—342—0), 2. I. Bice 912 pd, 
3. I. .Băiaș 906 pd (toți de la Con
structorul Galați), 4. Al. Cătineanu 
(Gloria București) 885 pd, 5. I. 
Stefucz (Voința Cluj) 870 pd, 6. 
V. Paraschiv (Constructorul Bucu
rești) 870 pd.

noscînd importanța și aportul ma
terialului, în realizarea unei perfor
manțe, trebuie totuși spus că tn 
afara acestor cauze există și altele 
ia fel de reale, dar legate de in
struirea sportivă, de selecție etc., 
adică capitole ce țin de competența, 
de profesiunea, de pasiunea și stă
ruința antrenorului și sportivului. 
Iată de ce, reținînd trei victorii din 
patru pentru concurenții români, 
vrem să semnalăm cîteva probleme 
ce pot fi luate în considerație pen
tru apropiatele campionate balca
nice.

Juniorii români — în probele in
dividuale — judecați în comparație 
cu schiorii bulgari ni s-au părut 
obosiți, vlăgniți încă din prima 
parte a traseului și sufocați, epui
zați pe ultimii 5 km. F, posibil ca 
acest lucru să se datoreze insufi
cientei sau chiar absenței totale a 
încălzirii prealabile.

Juniorii noștri nu și-au valorifi
cat (mai ales fetele, inclusiv cîști- 
gătoarea Vilma Tudor) calitățile fi
zice prin utilizarea stilurilor de 
marș în- funcție de relieful terenu
lui, ridicîndu-le considerabil reali
zările. Fie că n-au suficientă forță 
in brațe, fie că nu folosesc, din 
lipsă de exercițiu, brațele la împin
gere. adevărul este că prin această 
omisiune se pierde o parte din efi
cacitatea necesară. Poziția corpului, 
la multi dintre concurenții români, 
era vicioasă, frîntă de mijloc, cu 
bustul aproape de orizontală, ceea 
ce este nepractic și pentru respira
ție și din punct de vedere tehnic. 
Ca urmare, ei apăreau crispați de 
efort, marcați peste măsură de 
cheltuirile fizice, fără o știință a 
relaxării alternative prilejuite de 
tehnică, de alunecare. în aceste 
condiții efortul, cheltuielile de energie 
sînt enorme și căderile de tonus de 
concurs mult mai probabile. Ni s-a 
părut — poate simplă impresie — 
că juniorii s-au arătat Inhibați, ti
morați de prezenta unor adversari, 
cu oarecare reputație, pc-rfect echi
pați, antrenați de un specialist 
străin (sovieticul Diniitriev), adică 
și cu oarecare lipsuri la capitolul 
pregătire psihologică.

Juniorii noștri au și talent și ca
lități, dar șî datoria de a face co
rectările necesare, din care unele 
enunțate mai sus, pentru a deveni 
cu adevărat schiori de ridicată și 
recunoscută valoare internațională.

Mihai BARA

CUM AM CÎȘTIGAT, CUM AM PIERDUT!
(Urmare din pag. 1)

cîat și sper că împreună cu colegii 
și prietenii noștri dinamoviști, cu 
jucătorii fruntași din alte echipe, 
vom putea alcătui o puternică re- 
prezentativă-națtonală. să apărăm cu' 
cinste culorile patriei noastre dragi 
la întrecerile foarte dificile ale gru
pei B a campionatului mondial"’.

EDUARD PANA (Dinamo) : „A 
învinge Steaua la 4 goluri diferență 
este, fără îndoială, un lucru greu. 
Dar, așa cum a decurs lupta sîm
bătă, n-ar fi fost imposibil. Momen
tul psihologic al meciului s-a con-

sumat în prima jumătate a reprizei 
a 3-a, cînd (la scorul de 2—0) n-am 
reușit să marcăm în două ocazii 
deosebit de clare. Net.edu avînd in
tervenții de o rară inspirație. Apoi, 
n-a mai „fost.timp...

Felîcitîndu-i pe colegii noștri de 
la Steaua pentru succesul repurtat, 
mi-aș îngădui să remarc calitatea 
jocului decisiv care, cred, a făcut o 
bună propagandă hocheiului. Dacă 
din rivalitatea noastră cîștigă acest 
sport, dacă din disputa ce o ducem 
se naște o echipă reprezentativă 
valoroasă, înseamnă că ne-am făcut 
datoria".

ATLETISM

D. CRISTUDOR (Steaua):

6,5 Pt
campionatelor municipale 
sprinterul Dorel Cristu-

BASCHET
NE-AM DAT SEAMA

NICOLAE PÎRȘU (Steaua):

CĂ PUTEM PIERDE"

de 60 m

Ia cel 
din acest

JOCURILE AMICALE DE ASTĂZI
Azi se vor desfășura în țară mai 

multe meciuri de verificare.
La Pitești, F.C. Argeș va apărea 

pentru prima oară, în acest an, în 
fața suporterilor săi. Parteneră de 
antrenament îi va fi, pe stadionul 
1 Mai, de la ora 15,30, divizionara 
B, Autobuzul București.

F.C. Constanța începe un turneu 
pe Valea Prahovei, primul popas 
făcîndu-1 azi la Bușteni, unde va 
primi replica divizionarei din loca
litate, Caraimanul. La Timișoara,

Politehnica va juca cu Olimpia O- 
radea, iar la Slănlc Moldova, S.C. 
Bacău va evolua în compania for
mației Oituz Tg. Ocna.

în Capitală se vor disputa două 
întîlniri : pe stadionul Ciulești, cu 
începere de la ora 15,00, Rapid va 
întîlni pe F.C. Galați. Pe stadionul 
din str. Dr. Staicovici, Progresul 
susține al treilea meci amical din 
ultimele patru zile(l), adversară 
fiindu-i Tehnometal (ora de începe
re 14,00).

PRIMELE MECIURI 
m „CUPA SILVIU PL0EȘ1EAHU"

Meciurile din cadrul primei eta
pe a celei de a XV-a ediții a „Cupei 
Silviu Ploeșteanu" se vor disputa 
azi, după următorul program : Me
troul Brașov — Preeizia Săcele, 
C.S.U. Brașov — Tractorul Brașov 
(Seria I), Steagul Roșu Brașov — 
Torpedo Zărneștî, I.C.I.M. — Chimia 
Victoria. Toate partidele vor începe 
la ora 15,30. Echipa Nitramonia 
Făgăraș, care face parte din prima 
serie, va intra în competiție în eta
pa a II-a.

C. GRUIA, coresp. județean

NOUA CONDUCERE A CLUBULUI SPORTUL STUDENȚESC
a avut loc, la Casa 
studenților din Capi- 
clubului de fotbal

Luni seara 
de cultură a 
tală, plenara 
Sportul studențesc. în cadrul căreia 
a fost analizată activitatea desfă
șurată în anul 1973 și, în mod deo
sebit, comportarea echinelOde se
niori, în prima jumătate a actualei 
ediții de campionat. Cu acest prilej, 
în încheierea lucrărilor plenarei, a 
'fost ales noul consiliu al clubului, 
biroul consiliului și colectivul res- 
trîns de conducere a cărui compo
nență este următoarea : pref. uaiv. 
Ion șiclovan, rectorul I.E.F.S., în 
funcția de președinte, lector univ. 
N. Irimie, lector univ. Ion Motroc 
și studentul Tudor Valentin, 
funcția de vicepreședinți.

în privința programului de acti
vitate viitoare a echipei prime, s-a

stabilit ca aceasta să efectueze un 
turneu de două săptămînl în Bul
garia, începînd din ziua de 3 fe
bruarie, cînd formația bucureșteană 
va susține și primul joc, la Russc, 
în compania lui Dunav din locali
tate.

....

(III'lll RN. TILCEA - JIU 21 (0 0)
într-un meci amical disputat la Rm. 

Vîlcea, formația locală Chimia, deți
nătoarea „Cupei României", a Învins 
cu 2—1 (0—0) pe Jiul Peiroșant Go
lurile 
ei B 
(min. 
Luca

liderului seriei a II-a a Divlzi- 
au fost marcate de Orovifz 
68 și 82). Pentru Jiul a înscris 
(min. 65),

R. DRAGOMIR. coresp.

■ 00

în

PARTIDELE DE VERIFICARE 
ALE BĂCĂUANILOR

Pentru mul+i apariția lui Kukla 
în formația U.T.A.-ei, așa peste 
noapte, în etapa a șaptea, ia mijlo
cul Iui septembrie, a însemnat un 
debut. „Un tînăr care pica virf la 
Unirea Arad !“ — atît știau cei 
mai mulți despre noul fundaș cen
tral al textiliștilor. Dar Kukla nu 
e nici prea tînăr și nici nu-i un de
butant !...

...Debutul său la U.T.A., în Dl-

Ca și celelalte echipe divizionare, 
Sport Club Bacău, a început seria 
meciurilor de verificare, jucînd 
pînă acum cu Progresul București 
(pe care a întrecut-o cu 4—1) și 
Petrolul Momești (scor : 6—1). Bă
căuanii vor susține — după jocul 
de astăzi cu Oituz Tg. Ocna — alte 
două partide amicale, 
Bacău, cu Politehnica 
ziua de 2 februarie) 
Vaslui (6 februarie).

în lotul care se pregătește — la 
Slănic Moldova — pentru viitorul 
6ezon se află : Ghiță, Voinea, Mar- 
gasoiu, Sinăuceanu, Volmer, Catar- 
giu, Velicu, Hrițeu, Duțan, Dem- 
brovschi, Munteanu, Pană, Băluță, 
Florea, Pruteanu, Ploeșteanu 
de la Constructorul Galați), 
che, Cărpuci, Șoșu și Botez 
patru promovați din echipe 
neret-rezerve).

ambele la 
Galați (în 

și Viitorul

(venit 
Ursa- 

(toți 
de tl-

SIMPOZIONUL
DE LA PIATRA NEAMȚ

Astăzi, la Piatra Neamț, se des
chid lucrările simpozionului organi
zat de Comisia județeană de fotbal 
și Colegiul județean de antrenori 
Neamț, cu tema : „Corelația dintre 
conținutul pregătirii și tendințele 
jocului modern". în cursul acestei 
dimineți, eSte prevăzută în program 
prezentarea referatelor de speciali
tate. După amiază, partioipanții vor 
viziona un antrenament ai echipei 
de fotbal 
nuare, o 
metodic.

Mîine, i 
nului și 1 
bateri pe marginea referatelor pre
zentate și, în încheierea acestei im
portante acțibni, va fi organizat, în 
sala clubului sportiv „Ceahlăul", 
un meci demonstrativ.

„Ceahlăul" șî, în cohtl- 
gală de filme cu conținut

în a doua zi a simpozio- 
ultima, vor avaa loc dez

vizia A, a fost semnat acum... șap
te ani, cînd Ștefan Kukla avea 19 
ani. „Intr-un meci cu Politehnica 
Iași am primit investitura Diviziei A. 
Tot ca fundaș central. Am jucat, 
autnci, șașe meciuri in primul eșa
lon al țării, cu Țîrlea, Mețcas, Ba- 
coș și ceilalți din vechea echipă a 
U.T.A.-ei. Dintre cei de azi, cu 
Axente și Domide am fost coechi
pier. atunci...". Dar băiatul acela

Derbyul baschetbaliste 
Universitatea Timișoara 
mentat de doi dintre cei 
jucători ai echipelor respective:

NICOLAE PÎRȘU (STEAUA) : 
„Avînd în față o echipă descom
pletată prin transferarea lui Cîm- 
peanu la clubul nostru, am abordat 
cu ușurință meciul cu Universita
tea Timișoara. Este adevărat că de 
la noi lipseau Savu și Oczelak, dar 
am considerat că prezența lui Cîm- 
peanu îi va suplini. Drept urmare 
a ușurinței cu care am început în
trecerea, am fost impreciși în ac
țiunile ofensive, iar în apărare 
i-am lăsat pe adversari să-și facă 
jocul, fapt de care Czmor, Minius 
și Mănăilă au profitat, intrîndu-si 
„în mînă“ și înscriind multe punc
te. De abia în repriza a doua cînd 
aveam un handicap de 8 puncte, 
ne-am dat seama că putem pierde 
partida și ne-am mobilizat, reușind 
să egalăm și să cîștigăm. Oricum, 
modul în care s-a desfășurat întîl- 
nirea a fost o lecție pentru noi și 
ne-a atras atenția, acum în preaj
ma jocurilor cu Dinamo în Divizia 
A șî cu Estudiantes Madrid în Cu
pa cupelor, că fiecare clipă de nea
tenție, de delăsare, se plătește 
scump".

ANTON MINIUS (UNIVERSITA
TEA 
dut, 
care 
care 
organizat pentru victorie. Aceasta 
nu ne-a revenit, deoarece ne-a lip
sit Cîmpeanu. Consider că Steaua 
a realizat succesul datorită lui *

Steaua— 
este co- 
mai buni

TIMIȘOARA) ; „Deși am pier- 
sînt mulțumit de modul în 
s-a comportat întreaga echipă, 
a luptat cu multă energie și

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA EXAMENELOR

fl[ AVANSARE A ANTRENORILOR ÎN ANUL 1974
în conformitate cu prevederi

le Regulamentului antrenorilor, 
examenele de avansare se orga
nizează de către Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport in perioada 4—20 martie 
1974, după cum urmează :

4—7 martie, grupa I (antre
norii de fotbal) ;

11—13 martie, grupa a II-a 
(antrenorii de atletism, box, ca
notaj. caiac-canoe, gimnastică, 
haltere, judo, lupte, modelism, 
moto, natal ie, rugby, scrimă, 
tir).

18—20 martie, grupa a IlI-a 
(antrenorii de baschet, călărie, 
ciclism, handbal, hochei, oină, 
patinaj, popice, schi, șah, tenis, 
tenis de masă, turism-alpinism, 
volei).

Dosarele de înscriere se depun 
Ia Consiliul Național peutru E- 
ducație Fizică și Sport, str. Va- 
sile Conta nr. 16, pînă la data 
de 7 februarie a.c.

Instrucțiunile si programa de 
studii se găsesc la consiliile ju
dețene pentru educație fizică și 
sport.

Tarău care, în repriza a doua, în 
momentele psihologice ale întrece
rii, a marcat multe puncte. Profit 
de ocazie pentru a-mi exprima sa
tisfacția pentru actuala formulă de 
disputare a diviziei A, datorită că
reia toate meciurile sînt echilibrate 
și obligă la pregătire serioasă, la 
conștiinciozitate deplină în cursul 
antrenamentelor și întrecerilor. în 
plu«, publicul manifestă, în mod 
firesc, un interes sporit față de 
campionatul

SCHI

fl

inter es 
țării".

PROBĂ
„Ca să fiu 

turisesc că 
cîștig prima cursă de coborîre a se
zonului din țara noastră. în sfîrșit, 
condițiile atmosferice au oferit po
sibilitatea amenajării Pîrtiei Lupu
lui pentru cea mai dificilă dintre 
probele schiului alpin — coborîrea. 
Deși de la această întrecere au 
lipsit cîțiva dintre cei mai buni 
specialiști ai genului cum sînt Dan 
Cristea, Marian Burchi, Dorin Mun- 
teanu, Virgil Brenci ș.a., angrenați 
în perioada respectivă în concursuri 
peste hotare, au fost, totuși, pre- 
zenți Gheorghe Vulpe. Constantin 
Văideanu, Ion Bobiț, Paul Ivănes- 
cu și alți schiori reputati. M-am 
clasat primul, pe un traseu recu
noscut pentru dificultatea și viteza

sincer trebuie să măr- 
nu m-am așteptat să

In cadrul 
de atletism, 
dor (Steaua) a egalat recordul țării 
pe teren acoperit în proba 
cu performanța de 6,6.

„Duminică am participat 
de-al doilea concurs de sală
sezon. Dacă in urmă cu două săp- 
tămini, la debut, reușeam 6,7, la cam
pionatele Capitalei am obținut 6,6. 
egalînd pentru a șasea oară recordul 
național. Este totuși o premieră pen
tru mine deoarece acum înregistrez 
acest rezultat pentru prima dată în 
calitate de... senior. M-am pregătit 
foarte bine în această iarnă și îmi 
voi ține promisiunea de a alerga de 
două ori 6,5 în actualul sezon indoor. 
Poate la apropiata Cupă de Cristal, 
poate la campionatele naționale și — 
de ce nu — poate chiar la campiona
tele europene de Ia Goteborg. Anul 
trecut, la Rotterdam mi-au lipsit cîte- 
ya sutimi de secundă pentru a intra 
în finală. Sper să reușesc acum a- 
ceastă performanță pentru că, repet, 
mă simt foarte bine pregătit".

—- ------------------------ j

NICOLAE BARBU (Dinamo Brașov);

ce le imprimă, deoarece m-am pre
gătit cu multă atenție în alte pro
be. Coborîrea de pe Pîrtia Lupului 
cu cei peste 2200 m lungime și cu 
o diferență de nivel de pește 700 
de metri a pus multe probleme par- 
ticiobnților. Porțiunile cele mai di
ficile, de la cele două „S“-uri (mare 
și mic) le-am atacat cu mult curaj, 
am riscat atît cît mi-a permis vi
teza de înaintare, iar la sosire am 
înregistrat un timp ce nu a mai 
putut fi depășit de nici un adver
sar. Oricum, coborîrea rămîne în
trecerea cea mai spectaculoasă, di
ficilă, care dă, totodată, cele mai 
frumoase satisfacții. Sper că aceas
tă probă nu va lipsi, de acum îna
inte, din nici un concurs ce se va 
organiza în Poiana Brașov",

LOTO-PRONO
IN ATENTIA CÂȘTIGĂTORILOR 

DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 29 IANUARIE 1974

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 29 IANUA

RIE 1974

DIN ACTIVITATEA CENTRELOR DE JUNIORI Șl COPII

LA PETROLUL SE MUNCEȘTE BINE, 
DAR SE POATE FACE Șl MAI MULT

• Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pină în ziua de sîmbătă 2 
februarie 1974, la ora 13, în orașele 
reședință de județ și pînă vineri 1 
februarie 1974, la ora 13, în celelalte 
localități.

• Omologarea ciștigurilor se va 
efectua în ziua de joi 7 februarie 
1974.
• Tragerea Pronoexpres de astăzi va 

fi televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
10.10.

0 Mîine este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la tragerea Loto 
de vineri 1 fe’oraurie 1974.

0 Omologarea tragerii Loto din 11 
ianuarie a.c. și în continuare toate 
omologările tragerilor Loto obișnuite 
se vor face în zilele de joi în loc de 
miercuri ca pînă acum.

Fond de premii : 2 970 643 Iei.
Extragerea I : 18 32 60 49 3 63 44 83.
Extragerea a II-a: 59 87 16 80 10 39 58 53.
Extragerea am-a: 36 4 38 43 82 G6 77 11.
Extragerea a IV-a: 70 60 58 52 63 89.
Extragerea a V-a ; 83 56 5 39 26 38
Extragerea a Vl-a : 29 77 53 27 87 79.
Plata premiilor va îneepe în Capitală 

de la 11 februarie pină la 29 martie ; în 
țară de la 14 februarie pînă la 29 martie 
1974. inclusiv.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 27 IANUARIE 1974

Categoria I (13 rezultate) 1 6 variante 
a 23 097 lei.

Categoria a II-a (12 rezultate): 287,50
variante a 622 lei.

Categoria a TH-a (li rezultate) : 2 358 
variante a 106 lei.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

Am asistat, la începutul ultimei 
decade a acestei luni, la ședința de 
analiză a Centrului de juniori și 
copii Petrolul. A fost o adevărată 
zi de sărbătoare, la propriu și la 
figurat, 
în care 
tat cu 
j unsuri 
ră caldă, de familie, stimulată și de 
transferul reciproc de afectivitate 
între reprezentanții „noului val" al 
fotbalului ploieștean și generația 
foștilor internaționali petroliști, 
mulți dintre ei astăzi activiști sau 
antrenori în cadrul clubului : Mihai 
Ionescu, Pahonțu, Maroși, Florea, 
Froneș, Gh. Dumitrescu și M. 
Dridea. Aproape o echipă întreagă 
cu nume sonore, dintr-o nu prea 
îndepărtată și frumoasă epocă, în 
care Petrolul a strălucit printre 
fruntașele campionatului nostru re
publican.

Ședința de analiză a debutat cu o 
scurtă informare, prezentată de 
Alex. Fronea, coordonatorul centru
lui, privind activitatea desfășurată 
în toamna anului trecut. Am putut 
afla, cu acest prilej, o serie de lu
cruri demne de a fi reținute, care 
atestă că în viața acestui vechi 
nucleu de performanță s-au pro
dus, în ultimul timp, unele mutații 
de ordin calitativ ce țin să «di
mensioneze munca de formare a 
schimbului de mîine, plasînd-o pe 
drumul unor împliniri depline. Și 
conținutul materialului de analiză 
s-a referit, printre altele, la o îm
bunătățire substanțială a acțiunii 
de depistare și selecție — în spe
cial pe seama unei mai strînse le
gături cu școlile din oraș ; la desfă
șura? ea pe un plan superior a pro
cesului de instruire și educație, ca 
efect al unei mai bune 
a lucrului individual și 
blu, cu tinerii jucători ; 
tarea continuă a bazei 
cu sprijinul conducerii clubului, al 
organelor locale și al F.R F. Au 
mai fost menționate în cuprinsul 
raportului de activitate și unele 
rezultate meritorii, obținute pe plan 
competițional, de echipele centrului 
de fotbal Petrolul în sezonul de 
toamnă trecut: locul 2 cu echipa 
de? juniori republicani, într-o se
rie foarte tare în care figurează 
adversari de talia uncr formații ca 
Progresul, Steaua, Liceul de fotbal, 
Metalul — toate din București și 
C.S. Tîrgoviște ț poziția de lider a

O sală plină pînă la refuz, 
micii jucători s-au confrun- 
propriile lor realizări, nea- 
și speranțe, într-o atmosfe-

organizări 
în ansam- 
la dezvol- 
ruateriale.

grupei de juniori II (antrenor Gh. 
Pahonțu) în campionatul județului 
Prahova. Au mai fost amintite, la 
capitolul evidențieri, și numele u- 
nor veritabile speranțe ale fotbalu
lui ploieștean : Ghițescu, Marcu, 
Moise, Lnpu, Stanciu și Constantin 
(din lotul juniorilor republicani) ; 
Duță, Dinu, Cozorel, Stănescu și 
Cismaru (juniori II). Negoescu, 
Crîngașu II. Neacștt și Anghel (co
pii 1959—1960) ; Băzăvan, Nemeghi, 
Boroianu, Călin. Nictilae, Vacuia și 
lanță (copii 1961—1962).

A fost, în cadrul ședinței de ana
liză al centrului de fotbal Petrolul 
și un punct pe ordinea de zi rezer
vat discuțiilor. Și au luat cuvîntul, 
conducători, antrenori, părinți ai 
micilor jucători, medicul centrului, 
dr. Emil Vlaiculescu — recent re
tras din activitatea de arbitru divi
zionar — și foarte mulți copii. Pes
te 20 la număr. Cu toții au expri
mat, în cuvinte mai mult sau mai 
puțin meșteșugite, recunoștința 
pentru condițiile create unei bune 
instruiri, pentru grija părintească 
manifestată de antrenori. La unison 
aproape, schimbul de mîine al Pe
trolului a urat echipei de seniori 
succes în marele și dificilul exa
men competițional de primăvară.

în schimb, pisțlnt, prea puțini au 
fost aceia care s-au gîndlt să spună 
ceva și despre aspirațiile lor ca 
fotbaliști de performanță, despre 
intențiile de a bate cît mai curînd 
la porțile loturilor reprezentative, 
începînd cu aceea a juniorilor.

— La virsta multora dintre voi, 
spunea cu o nuanță de nedisimulat 
reproș antrenorul Mireea Dridea, 
adresîndu-se celor mai mari dintre 
cei mici. Bălăci este titular în pri
ma formație a liderului și candidat 
la un post în națională. Și dintre 
voi sînt destui care pot ajunge sus 
în vîrful piramidei, dar cărora Ie 
place să se mulțumească cu puțin. 
Și aceasta este una dintre cauzele 
penurie! de valori din ultimuî timp. 
Pentru că, s-o spunem deschis, lin
sese pasiunea, ambiția și dăruirea.

Cuvintele antrenorului ploieștean 
ni s-au părut, mărturisim, expre
sia unui adevăr de necontestat. 
Poate si de aceea, acum, în mehe- 
iere, le acordăm semnificația unei 
concluzii și a unei invitații adre
sată Centrului de fotbal Petrolul 
„la mai bine și la mai mult".

Mihai IONESCU

înalt și brunet, ridicat de la copiii 
textiliștilor de antrenorul Alexan
dru Dan, pleacă la facultate, la Ti
mișoara. Și joacă un an la „Poli”. 
Dar la un antrenament își rupe pi
ciorul : „dublă fractură!" a fost 
verdictul șl, după un an de aștep
tare și speranțe, află că. „stingul 
s-a sudat greșit!", și e necesară o 
nouă operație. Fotbalul pare o uto
pie în aceste condiții, pentru cei 
mai mulți, el, însă, rmi speră, ca 
orice om. „Am fost dat la U.M.T., 
în Divizia C, eram considerat ter
minat pentru fotbal, dor oamenii 
de la noua mea echipă m-att 
încurajat mereu, și peste un an 
U.M.T. a promovat în divizia se
cundă. ..“ Peste ttn an studentul dt> 
la medicină veterinară e chemat 
de echipa fratelui său, Gheorghe 
Kukla, fundaș central la C.F.R. A- 
rad, și admite să facă naveta între 
Timișoara, unde urma facultatea, șl 
Arad, unde se antrena. „La C.F.R. 
Arad n-am jucat, tnsă, fundaș cen
tral, fratele meu alcătuia cu Ber- 
mozer un cuplu sudat, ji eu am 
fost trecut mijlocaș. Aveam, prac
tic, tot sarcini defensive, dar toc
mai în acel prim joc ol meu, la 
Oradea, am înscris două goluri ți, 
volens-nolens, am fost făcut virf

Noul atacant al feroviarilor ară
deni înscria 13 goluri în acel sezon, 
ți cei mai mulți așteaptă de la el 
un salt spectaculos. Numai că dir/ 
nou boala îi fringe zborul frumos. 
„De data asta o hepatiă. care m-a 
tinut șase luni departe de minge!" 
In primăvara Iul ’73 reia antrena
mentele, joacă cinci etape în noul 
campionat la C.F.R. (actuală Uni
rea) Arad și cînd se glndea la me
ciul următor, cineva îl anunță că e 
așteptat la... U.T.A. „Bra într-o 
miercuri, in 12 septembrie. Mer
geam la serviciu, la complexul ve
terinar Horia, cînd mi s-a spus: 
„După-amiază, la ora trei să fii la 
stadionul U.T.A.!“ La ora trei am 
fost întrebat: „Mai poți juca fun
daș central ? !" „Da, am zis. Și 
sîmbătă am redebutat la U.T.A., la 
Arad, cu C.S.M. Beșița". Din a 
șaptea etapă a turului Kukla e ti
tular la U.T.A. Face cuplu cu Po- 
joni, și antrenorii sînt mulțumiți 
de evoluțiile sale.

— Visul meu e să joc ctțim ani 
în Divizia A. Am pătruns devreme 
în prima scenă, dar apoi am 
vit-o de departe.

— Crezi că vei avea bucurii 
cu U.T.A., în primăvară ?...

— Trebuie să cred 1 U.T.A.
vut cîțiva ani de glorie pe care eu 
i-am .pierdut. Poate acum reface 
acel drum înalt.
U.T.A. ar putea 
europeană, și cea 
Cupa Cupelor .'...

...Kukla, medicul veterinar din 
„11“-le U.T.A.-ei, \ are gînduri fru
moase, ca întreaga echipă de pe 
Mureș...

prt-

mari

a c-

Mă gtndesc că 
Juca intr-o cupă 
mat aproape pare

Mircea M. IONESCU

Politehnica Timișoara va între
prinde, între 11 și 22 februarie, un 
turneu de 2—3 meciuri în Polonia. 
Pînă în ziua plecării în turneu, fot
baliștii timișoreni vor susține cinci 
partide de verificare și omogeniza
re, în compania următorilor adver
sari : Olimpia Oradea (la 30 ianua
rie, la Timișoara și revanșa, în de
plasare, în 2 februarie), U.M. Timi
șoara (5 februarie), Vulturii Textila 
Lugoj (7 februarie, în deplasare) și, 
în sfîrșit, V.S. Kosice (10 februarie, 
la ora 11, pe stadionul Municipal 
din Timișoara).

P. ARCAN-coresp. județean

Azi a apărut 
numărul 401 al revistei

din sumarul căreia 
vă recomandăm :

• Reportaje de la pregătirile 
echipelor Steagul roșu, Petrolul, 
Jiul. Sportul studențesc, Dinamo, 
F.C. Argeș.

• în încheierea suitei de ana
lize asupra comportării diviziona
relor A în tur, C.F.R. Cluj și Spori 
Club Bacău.

• PROGRAMUL COMPLET AI. 
RETURULUI IN 
ALE DIVIZIEI B.

® I-a „Interviul 
misoreanul Simion

• Reportaje din 
niorilor.

• Un articol despre sarcinile de 
pregătire ale turneelor de iarnă.

• O pagină de Magazin extern.
• Numeroase știri, comentarii, 

rezultate din 
hotare.

© Rubricile 
nleri, Dialog 
extern. Campionatele naționale In 
Europa.
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săptăminii", ti- 
Surdan.
activitatea Ju-
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IOTUL DE JUDO AL ROMÂNIEI 
ÎN PRAGUL NOII STAGIUNI

• Primul concurs internațio
nal — sîmbătă. în sala Flo
reasca din Capitală • Campio
natele europene de la Lon
dra — principalul obiectiv a! 
anului

Duminică dimineața, la Cîmpu- 
îung Muscel, lotul de judo al țării 
noastre — aflat în localitate pen
tru o scurtă perioadă de pregătire 
— fusese invitat pe scena Clubului 
sindicatelor din oraș, 
colore — expuse pe 
publicitate — invitau 
judo să asiste la un 
ai lotului republican 

începînd 
localnici

Afișe multi- 
panourile de 
amatorii de 
antrenament 
urmat de o 

de la ora 
au asistat

demonstrație. 
10, numeroși 
la un inedit spectacol sportiv. In 
prima parte, 
lecționați în 
executat — 
sincronizare 
ciții țnscrise 
namentelor lor cotidiene.

Apoi, după numai cîteva ore, 
sportivii erau din nou pe salteaua 
de antrenament. Toți judoka se 
străduiau — cu vizibilă concentrare 
— să îndeplinească întocmai indica
țiile antrenorului Gheorghe Donciu. 
Aproape două ore, pe patrulaterul 
de antrenament s-a făcut multă ri
sipă de energie. Este firesc dacă 
ne gîndim că anul acesta judo-ul 
din țara noastră se va afla în fața 
unor examene deosebite, ce ar pu
tea ii decisive pentru afirmarea 
lui în arena internațională. Primul, 
va avea loc sîmbătă, în Capitală, 
cînd la sala Floreasca sînt pro
gramate întrecerile campionatelor 
internaționale de tineret ale Ro-

judoka se-cei 22 de
lotul reprezentativ au 
într-o impresionantă 

— nenumărate exer- 
în programul antre-

PE GHEAȚA
Șl PE ZAPADASovieticul Serghei Volkov laureat la „impuse41

Astă-seară, vor fi cunoscuți campionii la perechi

Secvență de la antrenamentul de duminică seara al lotului reprezentativ 
de judo, tn prim plan tinerii judoka Marcel Nuțu, Viorel Răuț, Constan

tin Georgescu și Adrian Paicatin Georgescu

mâniei. In februarie echipa repre
zentativă de seniori va concura la 
turneele internaționale ale U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei, iar în martie, la 
competițiile similare ale Bulgariei 
și R. D. Germane. în sfîrșit, cel 
mai important eveniment al anu
lui va fi găzduit în luna mai 
(8—14), la Londra — campionatele 
europene individuale și pe echipe.

— Ce rezultate așteptați să 
obțină sportivii dv la com
petițiile internaționale din a- 
cest an ? 
Donciu 

namentului.
— După cum

îl întrebăm pe Gh. 
la finele antre-

BEN JIPCHO
ÎNVINGĂTOR

LA CHRISTCHURCH
La Christchurch (Noua Zeelandâ) 

au continuat Jocurile sportive ale 
Commonwealth-ului. Atleții din Ke
nya au obținut alte succese de 
prestigiu. Proba de 5000 m a reve
nit celebrului campion Ben Jipcho 
cu timpul de 13:14,6, iar cea de 800 
m a fost cîștigată de John Kipkur- 
gat — 1:43,9. Alte rezultate înregis
trate : lungime (m) Allan Lerwill 
(Anglia) 7.94 ni: 200 m (m) Don 
Quarrie (Jamaica) 20,7; 400 
Alan Pascoe (Anglia) 48,8 ;
(f) : Petra Rivrens (Australia) 
m ; 200 m plat (f) : Raelene 
(Australia) 22,1 ; 800 mp (f) : 

(Australia) 2:01,1:;
Gordon Windeyer

se știe, despre ju- 
do-ul din România a început să 
se vorbească din ce în ce mai fru
mos peste hotare. Mă refer, în
deosebi, Ja țările din Europa. Cu
banezii și mongolii au, de aseme- 
naa, aprecieri favorabile despre 
judoka din țara noastră. Anui tre
cut, la „europenele“ de la Madrid, 
atunci cînd noi debutam la o ast
fel de competiție, echipa României 
s-a clasat pe locui 7 din 19 selec
ționate, Desigur, se așteaptă de 
la noi ceva mai mult. Dacă vom 
reuși acel „ceva" însă, nu pot spu
ne deocamdată. De mare importan
ță pentru noi vor fi turneele di-

m g 
suliță

55,48 
Boyle 
Char-

lene Rendina 
înălțime (m) : 
(Australia) 2,16 m. Tnotătoarea ca
nadiană Wendy Cook a cîștigat 
proba de 100 m spate în 1:05,0, la 
două zecimi de recordul mondial.

*1

FIȘIER

Adrian Paica
Foto : Dr. Gheorghe ȘARAMAT 

naintea campionatelor europene. 
După aceste adevărate teste vom 
fi in măsură să știm 
ne vor putea aduce 
din capitala Angliei.

ț— Cum s-au
asalturile

mai bine ce 
confruntările

din capitala Ai 
0— Cum 
ieții pentru 
sîmbătă ?

— Vedeți, din 
aici la Cîmpulung, 
ta la campionatele internaționale. 
Ceilalți au depășit vîrsta. Cu si
guranță, însă, pot spune că toți 
cei 8 tineri pot ocupa în final 
locuri meritorii. Este vorba de ușo
rii Marcel Nuțu și Viorel Răut, 
semimijlociul Constantin Gotcă, 
mijlociii Costică Sanciuc și Traian 
Balaban, semigreul Gheorghe Na- 
che și greii Constantin Georgescu 
și Adrian Paica. Ei s-au pregătit 
cu deosebită sîrguință. Pe lingă 
aceștia vor mai lupta Și alți spor
tivi români, dar lotul complet va 
fi definitivat miercuri sau joi. 
Competiția se anunță extrem de 
dificilă. Dintre sportivii oaspeți 
ce și-au anunțat participarea, cei 
din Uniunea Sovietică 
Germană vor constitui 
greu de depășit.

Costin

pregătit

cei ce se 
doar 8 vor

bă- 
de

află 
lup-

și R. D. 
obstacole

CHIRIAC

SPASSKI Șl KORCINOI S AU DETAȘAT
Au continuat meciurile contînd 

pentru sferturile de finală ale tur
neului candidaților la titlul mon
dial de șah. La Augusta «S.U.A.) 
marele maestru internațional Viktor 
Korcinoi (U.R.S.S.) a obținut a doua 
victorie în fața brazilianului Hen- 
rique Meeting. Campionul brazilian 
s-a recunoscut învins la mutarea a 
63-a. Lui Korcinoi îi mai trebuie o 
victorie pentru a obține calificarea 
în semifinalele turneului. El condu
ce acum cu 41/2—2^ puncte.

La San Juan (Porto Rico) Boris 
Spasski (U.R.S.S.) și Robert Byrne 
(S.U.A.) au întrerupt la mutarea a 
42-a cea de-a 6-a partidă a întîl- 
nirii lor. Scorul este de 3V2—14/2 în 
favoarea lui Spasski.

ZAGREB, 29 (prin telex, de la tri
misul nostru).

Marți dimineață, ridicare de cor
tină în campionatele europene de 
patinaj artistic. Fără accente fes
tive, ele fiind rezervate orelor de 
după-amiaza, când era programată 
deschiderea oficială a întrecerii și 
o adevărată paradă pe gheață — 
în afară de concurs — a dansurilor 
populare iugoslave. Un moment cu 
adevărat sărbătoresc, mareînd pri
ma competiție de anvergură a pa
tinatorilor, găzduită de orașul Za
greb, sub cupola noului său pa
lat al sporturilor.

în orele matinale, în schimb, a 
domnit — pe oglinda de gheață 
și în jurul ei — o ambianță de 
lucru. Cea specifică disputării figu
rilor obligatorii. S-au prezentat în 
fața arbitrilor cei 24 competitori ai 
probei 
figuri 
grupe 
gural 
proape șase ore de întreceri.

Cei nouă arbitri s-au arătat în 
general destul de sgîrciți în apre
cieri. nici o notă de 5, în totalul 
celor 648, înregistrate pe carnetul 
nostru, ca și pe fișele computerului, 
care a calculat 
locuri, dîndu-ne 
al campionatelor, din care nu lip
sesc surprizele.

Primul lider — și care primește 
medalia de campion al probelor 
impuse — este aproape un outsi
der, sovieticul Serghei Volkov, 
se situează înaintea tuturor și 
marelui favorit Jan Hoffmann, 
prirrtul rînd. Un prim „rocker" 
preciat între 4,1 și 4,6, l-a adus 
frunte, ca apoi campionul R. 
Germane să se revanșeze cu 
„buclă" impecabilă, menținînd 
deschisă lupta. A decis ultima fi
gură — „dublu-trei” — în favoarea 
lui Volkov. Decepționanți, întrucîtva, 
compatTioții acestuia, Kovalev și 
Ovcinikov. O reconsiderare ar me
rita englezul John Curry, căruia 
însă arbitrii i-au acordat, probabil, 
credit anticipat, pentru forța sa 
cunoscută la libere. Aceasta a fost 
— după opinia noastră — o re
gulă generală, în prima secvență 
de întreceri. într-un asemenea con-

individuale masculine. Trei 
trase la sorți ale dificilei 
I, au constituit testul inau- 
prezentat pe distanța a a-

rapid totaluri și 
primul clasament

text, campionul țării noastre a fost 
dezavantajat. Gyorgy Fazekaș a de
senat cu acuratețe toate cele trei 
figuri, dar notele ce i s-au acordat, 
n-au atins decît o singură 
dată 3,7 (la paragraful dublu-trei), 
avînd ca limită inferioară un ne
meritat 2,8.

Deci, în clasamentul probei obli
gatorii termină pe primul loc Ser
ghei Volkov (U.R.S.S.) cu 77.30 p. 
îi urmează Jan Hoffmann (R. D. 
Germană) 76.63, 3. Vladimir Kova
lev (U.R.S.S.) 72,83, 4. John Curry 
(Anglia) 73,37 
de arbitri), 5. 
(Franța) 70,03, 
(Cehoslovacia) 
Vajda (Ungaria) 68,64, 8. Iuri Ov- 
cinikov (U.R.S.S.) 65.98, 9. Bernd 
Wunderlich (R. D. Germană) 64.10, 
10. Frantisek Pechar (Cehoslovacia) 
63,64... 17. D. Pascal (Franța). 57,18,
18. Thomas Oeberg (Suedia) 55,43,
19. Gyorgy Fazekaș (România) 57,18,
20. Rob Ouwerkerk (Olanda) 54,71,
21. Paul Cechmanek (Luxemburg) 
54,84, 22. Jacek Zylsky ' 
53.50, 23. Glyn Jones 
52,65.

Campionatele europene 
astăzi cu proba obligatorie 
programul scurt masculin 
rele“ Ia perechi, probă la 
vom cunoaște, aproape de miezul 
nopții, pe primii medaliați ai aces
tei ediții a C.E. de patinaj artistic, 
în continuare, pe programul între
cerilor decisive pentru titlurile de 
campioni ai continentului figurează 
joi seară — „liberele" de la indi-

(mai slab la locuri 
Didier Gaillhâguet 

6. Zdenek Pazdirek 
68,64, 7. Laszlo

(Polonia)
(Anglia)

continuă
Ia dans, 

și „libe- 
care Vladimir Kovalev (U.R.S.S.) unul 

dintre protagoniștii „europenelor".

vidual masculin, vineri — cele de 
la dans, iar sîmbătă individual fe
minin.

SCHI. — In stațiunea de sporturi de 
iarnă Jasna (Cehoslovacia) au continuat 
campionatele europene de schi rezer
va juniorilor. Proba feminină d-e sla
lom special, s-a încheiat cu succesul 
sportivei vest-germane Evi Renoth. care, 
în cele două manșe, a realizat timpul 
total de 95,15. Monika Bervein (R.F. Ger
mania) — 96,17 și Vilma Gatta (Italia) 
— 98.07 s-au clasat pe locurile următoare. 
La masculin, titlul european a fost cu
cerit de italianul Paolo de Chiesa — 
1:39,01 (timp realizat în două manșe). 
Urmat de austriacul Bart Gensbichler — 
1:41,59.

In localitatea elvețiană de sporturi de 
iarnă Les Diablerets a avut loc o probă 
masculină de slalom uriaș contînd pen
tru „Cupa Europei" la schi. Elvețianul 
Werner Mattle a totalizat cel mai bun 
timp — 2:40,8. în cele două manșe ocu- 
pind primul loc în clasament. Schiorul 
vest-german Sepp Keckmlller s-a clasat 
pe locul doi, cu 2:42,20. urmat de Man
fred Jakober (Elveția) — 2:43,14.

După desfășurarea acestei probe. în 
clasamentul ..Cupei Europei" la probele 
alpine ps primul loc se află spaniolul 
Fernandez Ochoa, cu 64 p. Werner 
Mattle (Elveția) ocupă locul doi, cu 60 
p. urmat de italianul Giulio Corradi — 
57 p.

SĂRUTURI. — Competiția internațională 
de sărituri cu schiurile de îa trambulină 
„Marele Premiu al Națiunilor", disputata 
la Chamonix, a fost cîștigată de elveția
nul Hans Schmid cu 219.1 P (săriturile 
sale au măsurat 83 și. respectiv. 82.5 m). 
Pe locurile următoare s-au clasat Peter 
Dubb (R.F. Germania) — 213,5 p șl Wal
ter Steiner (Elveția) — 209,3 p.

HOCHEI. — La Amiens s-a disputat a 
doua întîlnire de hochei pe gheață din
tre echipele Franței șl Bulgariei. Ho- 
cbeiștii bulgari au terminat învingători 
cu scorul de 5—2 (1—1. 2—1, 2—0) prin 
punctele marcate de Mihailov (3), Nenov 
șl Gherasimov. In prima partidă, echipa 
bulgară cîștigase cu 6—2.

Cunoscuta formație de hochei pe ghea
ță „London Lions" în care activează și 
clțiva jucători canadieni a evoluat la 
Vlena în compania echipei Wev Viena. 
Oaspeții au obtlnut victoria cu scorul de 
10—2 (2—1, 6—6, 2—1).

TIR (SKEET)

VLADIMIR ANDREEV [U.R.S.S.]
In galeria orarilor campioni al 

skeetulut internațional, Vladimir An
dreev este' un demn reprezentant al 
înaltei șctoli sovietice în tirul cu ar
mele de visătoare. In timp ce re
cordman absolut al lumii este Ev- 
gheni Petrov (200 t). iar campion al 
Europei — Tăriei Zhgenti. tot din 
U.R.S.S., iată că și deținător al titlu
lui suprem a devenit Vladimir An
dreev, născut Ia 14 octombrie 1947 in 
orașul Frunze din R.S.S.' Kirghiză.

Campionul lumii la sheet (înălți
mea : 1,78 m. greutatea : 79 kg) a 
început să practice sportul favorit în 
1966, iar peste patru ani a fost selec
ționat In reprezentativa U.R.S.S. în 
1971 el a cîștigat Spartachlada popoa
relor și un an mai tîrziu, cucerește 
și Cupa U.R.S.S. Membru al clubu
lui Ț.S.K.A.. Andreev a ajuns cunos
cut și peste hotarele țării sale. în 
1972. cînd a intrat în posesia titlului 
continental cu un rezultat de 193 t, 
cu două puncte mai puțin decît re
cordul mondial. în pofida acestui 
rezultat si al titlului pe care îl deți
nea, Andreev nu s-a numărat prin
tre țintașii sovietici prezenți la J.o. 
de la Miinchen, flindu-i preferați Pe
trov șl Țuranov. iar anul trecut, la 
C.E., unde a ieșit învingător Zhgenti. 
Andreev a ocupat abia poziția a șa
sea. Cîteva luni mai tîrziu, Andreev 
avea să înscrie însă o performanță 
excepțională, cucerind titlul de cam
pion al lumii in Australia.

Foarte stăruitor la antrenamente, 
calm și extrem de tenace. Vladimir 
Andreev impresionează prin liniștea 
sa interioară, prin siguranța cu care 
ochește și doboară „farfuriile zbură
toare". Bucurîndu-se de un prestigiu 
binemeritat, la competițiile de am
ploare la care a luat startul, ca șl la

ultima ediție a campionatelor mon
diale, Andreev a avut de făcut față 
nu numai unor parteneri redutabili 
din alte țări, dar șl leputaților săi 
coechipieri Petrov șl Țuranov, țintași, 
de asemenea, cu o carte de vizită 
impunătoare. Din această întrecere a 
valorilor autentice, sportul are de 
cîștigat cel mai mult.

CASSIUS CLAY A CÎȘTIGAT
REVANȘA CE JOE FRAZIER

O victorie la puncte aplaudată
>NEW YORK, 29 (Agerpres). — La 

Madison Square Garden din New 
York, in fața unei săli arhipline (pes
te 20 000 de spectatori), s-a disputat 
meciul de box dintre foștii campioni 
mondiali la categoria grea, pugiliștii 
americani de culoare Cassius Clay si 
Joe Frazier. Organizată in scopul de- 
semnării unui al doilea șalanger al 
actualului campion al lumii, George 
Foreman, întîlnirea de luni 
desfășurat pe distanța a 
și s-a terminat cu victoria 
a lui Cassius Clay.

seara s-a
12 reprize 
la puncte

Cum au punctat arbitrii
Comentînd aceasta reeditare a „me

ciului secolului", corespondentul spor
tiv al agenției France Fresse relatea
ză între altele : „învingător la punc- 
te,* Cassius Clay și-a luat o revanșă 
strînșă. dar nwitata asupra lui Joe 
Frazier, la capătul unui meci extrem 
de disputat» în care cei doi boxeri au 
etalat o gamă variată de lovituri, do
vedind că fiecare poate fi un adver
sar redutabil pentru Foreman". Ar
bitrul din ring, portoricanul Tony Pe
rez, a acordat 6 reprize lui Cassius 
Clay, 5 lui Frazier, considerînd o re
priză egală, în timp ce judecătorii au 
văzut o victorie mai netă in favoarea 
lui Cassius.

de peste 20.000 de spectatori
jaburi și directe de stingă recepțio
nate în plină figură de Frazier. La 
jumătatea meciului, cînd Muhammad 
Aii. acum in virstă de 32 de ani. își 
căuta „al doilea suflu", Frazier a pre
luat inițiativa, dar faimosul său cro
șeu de stingă pornea cu intîrziere, 
perrnițînd adversarului să pareze prin 
eschive sau blocaje. In asaltul său 
dezlănțuit, Frazier a neglijat de multe 
ori apărarea, incasînd in fiecare re
priză loviturile expediate cu ambele 
brațe de Cassius Clay. După ce, in 
repriza a 8-a, Clay a acuzat c violentă 
directă de dreapta, lupta s-a echili
brat din nou, Frazier fiind mai agre
siv, dar fără a putea 
le pierdute în prima

Clay „Am
in rundurile

Căutind „al doilea suflu“
în primele 4 reprize, avantajul a fos t 

de partea lui Cassius Clay, care a 
atacat insistent, plasînd cu preeizie

Ond vi.owr Mare » e«»n>un an «Corrida’ 4» le 6eo Paulo, 
tnvlngînd. printre «iții, pe dublul campion dimple Lasse Vlrem. toet» 
lume» a apreciat .Isprava" Iul drept 
o mare surpriză. La Mttnehen, ou 
cîteva luni înainte, columbianul ocu
pa locul ...52 în proba maratonului, 
sosind pe stadion ctad Frank Shorter, campionul, lua probabil masa de

Șl iată-l acum în 1974, recldlvlnd, 
fiind din nou primul laureat al anu
lui sportiv. Acum, însă, victoria sa 
nu mai poate fi așezată în perime
trul hazardului, învingătorul nu mai 
este un necunoscut. Fără îndoială. 
Victor Mora și-a cîștigat un loc intre 
cei mal valoroși fondiști din lume — 
și nu faptul că a cîștigat de două ori 
consecutiv crosul San Silvestro ne

Radu VOIA

se 
de 

Zwickau, 
formații de pri-

Prima parte a campionatului K.D. Ger
mane a consemnat o creștere valorică 
sub toate aspectele, referindu-ne îndeo
sebi la calitatea Jocurilor, la contribuția 
individuală a jucătorilor, la numărul de 
goluri marcate și de spectatori prezenți 
la meciuri.

In clasament, pe primele locuri 
află F.C. Carl Zeiss Jena, urmată 
F.C. Magdeburg, Sachsenring ~ ' 
Dynamo Dresda — toate

70 de meciuri ! In ac
ea a realizat acasă un 
: în 6 partide susținute 
tot atîtea victorii. Și 
vorbi de cele tnai bune 

omite pe Dynamo

CAMPIONATELE NAȚIONALE LA JUMĂTATE DE DRUM

UD. GERMANĂ: Progrese remarcabile 
în tehnica și tactica de joc

care candidează la titlul de 
Așadar, lupta rămîne des-

1. FC Carl Zeiss Jena 13 10 0 3 30:13 20
2. FC Magdeburg 13 8 2 3 26:18 18
3. Sachsenr. Zwickau 13 7 3 3 24:15 17
4. Dynamo Dresda 13 6 4 3 25:21 16
5. FC Karl-Marx-St. 13 6 4 3 23:20 16
6. FC Lok. Leipzig 13 6 3 4 29:17 15
7. FC Vorwârts Frankf./O

13 5 5 3 18:16 15
8. FC Hansa Rostook 13 6 2 5 19:16 14
9. Wismut Aue 13 5 3 5 18:18 13

10. BFC Dynamo 13 4 2 7 26:27 10
11. Chemie Leipzig 13 2 4 7 17:26 8
12. FC Rot-Weiss Erfurt 13 1 5 7 9:20 7
13. Stahl Riesa 13 2 3 8 12:31 7
14. Energie Cottbus 13 1 4 3 10:28 6

ma mînă. 
campioană. ___ _ ..
chisă la primăvară, cînd se așteaotă me
ciuri pasionante. Oricare ar fi deznodă- 
mîntuî. se poate aprecia că titlul va fi 
în mîini bune. Ca dovadă. Dynamo 
Dresda și Lokomotive Leipzig, deși ocu
pă locurile 4, respectiv 6 în clasament, 
au avut comportări excelente în cupele 
europene.

Se poate aprecia pozitiv nivelul ridicat 
și constanța echipelor, jocul ofensiv ilus
trat prin numărul destul de mare de 
victorii âbținute în deplasare. Astfel. 21 
de partide s-au încheiat cu victoriile 
echipelor care au jucat în deplasare, față 
de 14 și respectiv 9, cite s-au înregistrat 
în perioada corespunzătoare din ultimii 
doî ani.

Campioana de toamnă, F-C. Cari zelss 
Jena, cu „bătrinul" Peter Dueke în for
mație. a realizat o performanță unică 
în istoria campionatelor din K.D. Ger
mană. Ea este neînvinsă pe teren pro
priu în ultimele ■ 
tualul campionat 
procentaj maxim 
acasă a obținut 
totuși, dacă vom 
echipe, nu putem
Dresda. chiar dacă se află pe poziția a 
patra în clasament. Specialiștii sînt în 
unanimitate de acord că elevii lui Wal
ter Fritsch 
sie, grație 
plinei de 
indiferent 
dovadă în ____  . _ ___ ___  .
de mare anvergură pe care le-a susțl- 

... c.c.e. __ r______
Bayern Miinchen. Poate că suprasolicita-

reface puncte- 
parte a luptei.

suferit
7 și 10“
Clay a declaratDupă meci, Cassius 

reporterilor : „Trebuie să recunosc că 
Joe Frazier m-a pus deseori în difi
cultate. Croșeurile sale de stingă m-au 
indispus mai ales în reprizele a 7-a 
și a 10-a. Boxul său este însă cam 
dezordonat, iar tehnica mea și-a spus 
cuvintul. Meciul de astă-seară a fost 
mai bun decît cel pe care l-am sus
ținut cu Frazier în anul 1971“.

în ceea ce-1 privește pe Frazier, 
acesta a declarat : ..Meritam cel puțin 
un meci nul. Loviturile mele au fost 
mai puternice, Cassius Clay nu mai 
are forța de altădată. Cred că un al 
treilea meci va arăta care dintre noi 
este mai puternic".

VICTOR MORA (Columbia)

ATLETISM

Cassius Clay punctează încă și în acest ultim rund 
Telefoto

face să-l așezăm în rfnd cu Bedford, 
Puttemans sau Viren, el performanța 
sa pe pistă în proba de 10 000 
28:08,6...

Cine este acest prim alergător 
fond de mare valoare pe care 
produs America de Sud ? s-a născut 
la 24 octombrie 1044 la Bogota și visul 
său era să ajungă ...portar de fotbal. 
Avea mar! înclinații pentru aceasta, 
se spune chiar că ajunsese în echipa 
națională de juniori a Columbiei — dar o fractură a brațului l-a năruit 
speranțele. Deziluzia « mare si dtlva ani Mora nu mat calcă pe stadion. 
Abia la M de ani participă la un 
concurs de alergări și clștlgă ușor. 
Primele succese mal importante ie obține tn ÎMI, etnd devine campion 
ai America de sud la 8 000. ioooo m 
și S 000 m obstacole. Performanțele 
nu reușesc, însă, să depășească li
mitele continentului său.Un accident tl Împiedică să pârti
ei țw» Ia J.O. de la Mexico el atrtfei 
este nevoit «ă-șt amtne debutul olim
pie ptn* ie M de ani. Așa eum spu
neam, maratonul de la Mdnehen a foet un ețee, deet performanța eu 
care era creditat (t.lStșr, obținută Îs prim» m cursă pe această tUManță, 
tn itTl, la Boston) ti permitea să ■pere la un loc printre primii l sau

în vara anului trecut a întreprins un lung turneu tn Europa, turneu 
extrem de folositor pentru că a avut 
ocazia să concureze alături de valo
roșii fondiști britanici, în compania 
cărora reușește excelentul 28:08,6 la 
10 000 m amintit mal sus, pulverlzînd 
recordul continentului său.

Să urmărim în continuare evoluțiile 
mecanicului din Bogota (1.74 m, 70 
kg), care șl-a propus — temerar țel 
— ocuparea unui loc pe podium la 
10 000 m la J.O. de la Montreal, să 
urmărim drumul solitar al fondlstu- 
lui de pe continentul fără tradiție în 
alergările lungi...

au lăsat ce,a mai bună impre- 
seriozitățli în pregătire, disci- 
joc pe care o demonstrează, 
de valoarea adversarului. O 
această direcție sînt jocurile 

nut în C.C.E. "cu Juventus Torino și 
Bayern Miinchen. Poate că suprasolicita
rea jucătorilor în aceste partide, ca și 
în meciurile internaționale a avut re
percusiuni asupra comportării formației, 
în ultimele 5 etape. Dynamo Dresda a 
pierdut trei meciuri, dintre care unul 
pe teren propriu și totodată primul loc 
în clasament. Evident, jucătorii de bază, 
Dorner. Ganzera manifestau vădite sem
ne de oboseală.

O altă problemă, tot cu aspect pozitiv, 
a fost preocuparea tuturor 
pentru creșterea și lansarea

HANS JURGEN KREISCHE 
(Dynamo Dresda)

echipelor 
jucătorilor

REZULTATE, ȘTIRI
• Olandezul Cruyff, care activea

ză în prezent la C.F. Barcelona, 
manifestă o formă deosebită la noul 
său club. De 12 etape, de cînd o- 
landezul se află aici, formația ca
talană nu a pierdut nici un meci ! 
Cruyff a marcat 11 goluri și se află 
la numai un punct distanță de gol- 
geterii fruntași, care însă au susți
nut 18 meciuri. După toate probabi
litățile, C.F. Barcelona va fi noua 
campioană, iar Cruyff decanul gol- 
geterilor.

• La derby-ul de „B“ al R.F.G. 
dintre S.C. Augsburg și Miinchen 
1860, cîștigat de prima echipă cu 
2—0, au asistat 38 000 de spectatori ! 
în fruntea clasamentului se află 
Augsburg cu 28 p, urmată de F.C. 
Numberg cu 25 p și Miinchen 1860 
cu 24. Se pare 
Augsburg a lui 
nu de mult din 
în baraj pentru 
varea în prima 
tului.

• .Contrar tradiției, în Anglia se 
pot desfășura acum — în urma 
crizei de energie și combustibil — 
meciuri de campionat și de cupă și 
duminica. Există o condiție, aceea 
ca ambele echipe să fie de acord 
să joace duminica, pentru că Fe
derația engleză de fotbal lasă la a- 
precierea cluburilor să aleagă între 
cele două zile. Au fost admise și 
jocurile în nocturnă, dar numai 
cînd energia electrică e6te furniza
tă de uzina proprie...

• Reprezentanți ai federațiilor de 
specialitate din Austria, Cehoslova
cia, Iugoslavia și Ungaria e-au ,în- 
tîlnit în cadrul unei conferințe la 
Baden (Austria). Conform unei mal

vechi propuneri, , aceste 
dorit să organizeze în comun una 
din edițiile viitoare ale C.M. de 
fotbal. Din păcate, însă, F.I.F.A. nu 
are o dată liberă, în acest scop, 
decît după 1990...

® Cunoscuții fotbaliști polonezi 
Lubanski și Anczok. ambii de la 
Gornik Zabrze, sînt aproape refă- 
cuți după accidentele suferite în 
sezonul trecut. Cei doi jucători fu
seseră operați la genunchi. Ei și-au 
reluit antrenamentele si urmează 
să fie introduși în lotul reprezen
tativ care se pregătește pentru tur
neul final al campionatului mon
dial.

țări ar fi

tineri. In formațiile 
apărut nume noi ca 
Dresda). Kotte (Stahl mesa). Hoffmann 
(F. C. Karl Marx-Stadt). Hause (Vor- 
wărts Frankfurt/Oder), despre care se va 
vorbi cu siguranță in viitorul apropiat, 
chiar si în cadrul loturilor naționale. în 
sezonul de toamnă al campionatului s-au 
marcat 276 de goluri, ceea ce constituie 
o medie destul de ridicată : 3,06 de fie
care meci.

în fine, ca dovadă a meciurilor de cali
tate putem aminti afluența crescîndă a 
spectatorilor. Pretutindeni, în toate ora
șele, numărul spectatorilor a fost în as
censiune. La Dresda. la cele 7 jocuri 
s-au înregistrat 285 000 de spectatori (fată 
de 229 000 în 1972), adică în medie peste 
40 000 la fiecare meci. Pe întreg campio
natul. cifra medie la flecare ioc a fost 
de 12 100 (față de 11 000 în 1972).

Vorbind despre tinsuri se poate aminti 
decalajul valoric dintre cole 14 formații. 
Dacă primele 6 formații se ridică la un 
nivel internațional de certă valoare, ur
mătoarele 4 sînt de valoare medie. în 
schimb ultimele 4 (Energie Cottbus. Rot- 
Weiss Erfurt. Stahl Riesa și Chemie 
Leipzig) nu depășesc cadrul formațiilor 
din liga secundă. Așa se explică de alt
fel faptul că Energie COttbus si Rot- 
Weiss Erfurt nu au reușit să obțină de- 
cît o victorie, Stahl Riesa și Chemie 
Leipzig — cite două. în cele 13 etape 1

primei divizii au 
Schade (Dynamo

că formația din 
Hallei' — reîntors 
Italia — va intra 
a încerca promo- 
ligă a campiona-

ouuimeieșI
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LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
A TERMINAT LA EGALITATE (2-2) CU ALTAY

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Cu prilejul concursului lntern*țîon«l de 
■tietism desfășurat pe teren acoperit 1» 
Philadelphia, proba de 2 mile a fost cîștigată do etiopianul Muri» Ylfter în 
8:81,6. Recordmanul mondial. am6ricanul 
Herb Washington, a terminat învingător 
tn proba de 60 yarzl cu timpul de 6,0. 
■
Turneul internațional de tenis de la Oma
ha (Nebraska) a fost cîștigat de jucătorul 
vest-german Karl Meller, dare în finală l-a 
învins cu 6—3. 1—6. 6—1 pe americanul 
Jimmy Connors. In finala probei de 
dublu, perechea Karl Meiler — J. Fas
sbender (R.F.G.) a întrecut cu 6—2, 6—4 
cuplul australian N. Warwick, Jan 
Fletcher.
■
Pugîllștii Carlos Monzon (Argentina) și 
Jose Napoles (Mexic), care se vor întilni

la 9 februarie la Puteaux, pentru titlul 
mondial deținut de Monzon, au sosit tn 
Europa. D* cîteva zile, Napoles a« pre
gătește la paris, în timp ce Monzon «e 
află la Roma, unde lucrează în compa
nia citorva sparring-partnerl italieni. 
Reuniunea de la Puteaux este organizată 
de actorul francez de cinema Alain 
Delon.
■
Turneul Internațional feminin de tenis 
de la Washington, care face parte din 
Circuitul indoor american, a debutat cu 
două rezultate surpriză. Tinăra jucătoare 
in virstă de 17 ani, Katy Kuykendall 
(S.U.A.), a eliminat-o cu 6—3, ,4—6, 7—5 
pe Valerie Ziegenfuss (S.U.A.), iar ceho
slovaca Martina Navratilova a cîștigat 
cu 6—2, 6—3 în fața altei favorite ame
ricane. Para Teeguarden.

Cu prilejul unul concur» fls atletism <!«*- 
fășurat la Dortmund, ttnăra sportiva 
vest-germană Christ* Merten a corectat 
cea mal buna performanța european* pe 
teren acoperit tn proba de 1 000 yarzl cu 
timpul de 2:34,1. Vechea performanță 
era de 2:47,1 șl aparținea aceleiași spor
tive.

IZMIR, 29 (prin telefon, de Io tri
misul nostru).

După 48 de ore, lotul reprezenta
tiv de fotbal a susținut azi (n.r. ieri) 
după-amiază cel de al doilea joc din 
oadrul turneului pe care îl Întreprinde 
in Turcia. De data aceasta, jucătorii 
noștri au primit replios formației Al- 
tay Izmir, una din fruntașele clasa
mentului turc. Partida, desfășurată pe 
stadionul Atatilrk, tn prezența a 35 000 
de spectatori, a fost în general inte
resantă, atractivă,

în prima repriză, jocul a fost mal 
lent, dar după pauză partida a cres
cut in ritm «1 dinamism. în min, 29. 
Dumitru a interceptat balonul în ju
mătatea noastră de teren, * făcut o 
cursă de 40 m, i-a pasat excelent Iui 
Marcu care a reluat direct in poartă, 
jos, la colț: 1—0. Egalarea a surve
nit in min. 35, eind Ugiir, șutind eu 
șplțul de la 16 m, l-a surprins pe 
Răduoanu și... 1—1. în min. 56, insă, 
portarul nostru salvează un gol si-

gur, dar în același minut este din 
nou învins de șutul imparabil al lui 
Serefetin : 1—2. După ce Kun (min. 
59) șutează în bară, patru minute 
mai tîrziu arădeanul fixează scorul 
întilnîrii la 2—2. Dumitru i-a pasat 
mingea, Kun a preluat cu boltă peste 
fundașii adverși și a șutat din voleu. 
De menționat că în min. 41 și 71 Trol 
și Kun au marcat două goluri, după 
opinia noastră, perfect valabile, ne
acordate însă de arbitrul întilnlrll 
Paaard Fetau (Izmir), pe motiv de ofsaid.

Lotul reprezentativ a jucat în ur
mătoarea alcătuire :

Răducanu — ANGHELINI (min, 89 
Niouleseu), SAMEȘ, DINU, Nistor 
(min. 68 Anghellni) — DUMITRU, 
Bălăci (min. 68 Duda Georgescu) Trol, Dobrîn (-' - - B
KUN, Marcu.

Tricolorii vor 
pe calea aerului,

(min. 46 Broșovschl), 
sosi miercuri seara, 
in țară.
Constantin ALEXE

CAMPIOANA FEMININĂ DE BASCHET A EUROPEI
tn Palatin sporturilor din Bologna va 
avea loc între 11 șl 17 februarie un tur
neu internațional de tenis 1a care au 
fost invitați să participe 23 de jucători 
reprezentînd 13 țări. Printre invitați fi
gurează tenismanul român Ion Ti
riac, americanul de culoare Arthur 
Ashe, Roger Taylor (Anglia), Jan 
Kodes (Cehoslovacia). Rod Laver (Aus
tralia), Adriano Panatta (Italia). Bjorn 
Borg (Suedia) și alții.

(DAUGAVA RIGA) A
Celebra echipă fiminină de baschet 

Daugava T.T.T. Riga — de 13 ori 
învingătoare în C.C.E. și de 10 ori 
ciștigătoare consecutivă a campiona
tului U.R.S.S. — a sosit ieri în capi
tala țării noastre pentru a susține joi 
meciul tur (in sferturile de finală

SOSIT IN CAPITALĂ
ale C.C.E.) în compania campioanei 
României, Politehnica București.

Astăzi, sportivele de la Daugava vor 
vizita Bucureștiul, vor asista la par
tida I.E.F.S. — Spartacus Budapesta, 
după care vor efectua un antrenament 
de acomodare în sala Floreasca.
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