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DACĂ OLIMPIADA '76 AR FI MÎINE ?

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
POATE URCA PE PODIUMUL DE PREMIERE LA 10. DE LA MONTREAL

O amplă dezbatere asupra comportării sportivelor noastre, 

a potențialului fi perspectivelor lor în pag. a 2-a

ÎNCHEIEREA VIZITEI

Talal 
avut,

Maiestatea Sa Regele Hussein Ibn 
fel Regatului Hașemit al Iordaniei a 
miercuri dimineața, prilejul de a cunoaște, 
în mod nemijlocit, aspecte semnificative ale 
dezvoltării economiei românești, nivelul 
atins de unele ramuri prioritare ale indus
triei noastre, fiind oaspetele unor mari uni
tăți petrochimice și constructoare de utilaj 
petrolier de pe cuprinsul județului Prahova.

Vizita a început la Combinatul petrochi
mic Brazi, aflat în apropierea municipiului 
Ploiești.

în fața unei machete, sînt prezentate date 
sugestive privind profilul complexului Brazi, 
care cuprinde o mare rafinărie și o uzină 
petrochimică.

în continuare se vizitează o altă între
prindere reprezentativă a industriei ploieș- 
tene — Uzina constructoare de utilaj petro
lier .,1 Mai". a cărei prestigioasă firmă, sub 
marca UPETROM, este binecunoscută în 
întreaga lume.

La amiază, 
Ibn Talal s-a

Maiestatea Sa Regele Hussein 
înapoiat în Capitală.

★
Consiliului de Stat al Repu- 
România, Nicolae Ceaușescu,Președintele 

blicii Socialiste ----- - ------- - ■ , .
și Maiestatea Sa Regele Hussein Ibn Talal 
al Regatului Hașemit al Iordaniei, au conti
nuat miercuri convorbirile oficiale în pro
bleme de interes comun privind relațiile 
dintre cele două țări și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

In, timpul convorbirilor s-a acordat o a- 
tenție particulară situației din Orientul Mij
lociu, modalităților de soluționare pe cale 
pașnică, politică, a problemelor complexe 
din această zonă, în scopul instaurării unei 
păci juste și trainice. A fost exprimată do
rința comună de a continua și . amplifica 
conlucrarea în soluționarea principalelor 
probleme Internationale, în construirea unei 
lumi drepte, a păcii și securității, a înțele
gerii și cooperării între popoare.

■ Convorbirile s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească, de înțelegere și calda 
cordialitate.

PARTICIPARE

LA „CUPA
PE PLATOUL CORNEȘTÎLOR...

Pe pîrtiîle de schi din vecină
tatea municipiului Tg. Mureș au 
avut loc reușite întreceri la spor
turile ediției de iarnă a „Cupei 
tineretului". Prelungirea termenu
lui de disputare a etapei de masă 
a dat posibilitate și asociațiilor 
sportive care nu s-au... grăbit să 
organizeze concursuri pentru tine
rii și tinerele din școli, întreprin
deri și instituții. Pe pîrtiile de pe 
platoul Comești au apărut, dumi
nică, cîteva sute de concurenți de 
la Metalotehnica, Institutul peda
gogic, Liceul agricol, Liceul indu
strial de construcții, de la Grupul 
școlar comercial, precum și de la 
Singeorgiu de Mureș, care s-au în
trecut la schi și săniuțe.

Duminică a fost, de asemenea, 
«iua cind unele asociații din mu
nicipiul șl din județul Mureș au 
încheiat etapa de masă a „Cupei 
tineretului". în această situație 
sînt asociațiile So vata, Voința Sta

Pe pîrtiîle de

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT DELEGAJIA

SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S
Miercuri, 30 ianuarie, s-a încheiat vizita 

oficială pe care Maiestatea Sa Regele 
Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei a întreprins-o în România, la 
invitația președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

Este ora 15,30. Președintele__  _________ Nicolae 
Ceaușescu sosește la reședința rezervată 
înaltului oaspete. De aici, cei doi șefi de 
stat iau loc într-o mașină escortată de 
motocicliști, îndreptîndu-se spre Otopeni.

Aerogara este împodobită sărbătorește. 
Sînt arborate drapelele de stat ale Româ
niei și Iordaniei. Deasupra salonului oficial 
se află portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și Regelui Hussein Ibn Talal.

Un trompet anunță sosirea celor doi șefi 
de stat. Pe aeroport se află aliniată o gardă 
militară, care prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale României și Iordaniei, 
în timp ce se trag 21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și Regele 
Hussein trec în revistă garda de onoare.

Maiestatea Sa Regele Hussein Ibn Talal 
își ia rămas bun de la șefii de misiuni di
plomatice acreditați la București, precum și 
de la oficialitățile române aflate pe aeroport 
— membri ai guvernului, conducători de in
stituții centrale, generali și ofițeri superiori.

Numeroși bucureșteni prezenți la ceremo
nia plecării au salutat cu multă căldură pe 
președintele Consiliului de Stat și pe suve
ranul hașemit, manifestîndu-și satisfacția și 
deplina aprobare față de rezultatele atît de 
fructuoase ale acestei prime‘întîlniri dintre 
cei doi șefi de stat, moment cu profunde 
și pozitive implicați/ atît în domeniul rela
țiilor bilaterale, cit și în sfera vieții inter
naționale.

•Un grup de pionieri oferă celor doi șefi 
de stat buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu și Regele 
Hussein Ibn Talal își iau, apoi, un cordial 
rămas bun, se îmbrățișează.

Din ușa avionului, suveranul Iordaniei 
răspunde îndelung saluturilor celor prezenți.

La ora 16,00 avionul regal a decolat de pe 
aeroportul Otopeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, la 30 ianua
rie, delegația Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice, condusă de Ivan Samoilovici Gru- 
șețki, vicepreședinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem ai R.S.S. Ucrai- 
niene, care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, face o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu. Hie Verdeț, Stefan Voitec, Mihai Da- 
lea. Ștefan Andrei, Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, Corne- 
liu Mănescu, președintele Grupului Român 
din Uniunea Interparlamentară, Alexandru 
Sencovici, președintele Comisiei Permanen
te pentru industrie, construcții și transpor
turi a M.A.N.

Din delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
fac parte Konstantin Ivanovici Galan.șin, 
deputat în Sovietul Naționalităților, minis
trul industriei celulozei și hîrtiei al U.R.S.S., 
Șamama Mahmudali-Kizi Gasanova, vice
președinte al Sovietului Uniunii, președinte
le colhozului „1 Mai" din Azerbaidjan, Șa- 
fet Kospanovici Kospanov, vicepreședinte al 
Comisiei de propuneri legislative a Sovie
tului Uniunii, prim-secretar al regiunii U- 
ralsk din Kazahstan, Vladimir Leontievici 
Kudriavțev, membru al Comisiei de politică 
externă a Sovietului Naționalităților, co
mentator al ziarului „Izvestia", Evgheni Iva
novici Klimcenko, membru al Comisiei pen
tru industrie a Sovietului Naționalităților. 
Anatoli Mihailovici Petrov, secretarul Co
misiei pentru industrie a Sovietului Uniu
nii.

Oaspeții au fost însoțiți de V. T. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Conducătorul delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea tovară
șilor L. I. Brejnev, secretar general al C.C. 
al PC.U.S., N. V. Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U:R.S.S., și

A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, precum și u- 
rări de noi succese poporului român în con
struirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, în numele conducerii de partid și 
de stat, un salut călduros tovarășilor L. I. 
Brejnev. N. V. Podgornîi și A. N. Kosîghin, 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., și Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. iar 
popoarelor Uniunii Sovietice urări de suc
ces deplin în opera de înfăptuire a progra
mului construcției comuniste.

împărtășind impresiile din vizita făcută în 
țara noastră, vicepreședintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a exprimat calde mulțu
miri pentru ospitalitatea și prietenia eu 
care au fost înconjurați membrii delegației 
pretutindeni în timpul vizitei în țara noas
tră și a dat o înaltă apreciere realizărilor 
obținute de poporul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

în timpul convorbirii s-a subliniat cu sa
tisfacție că între cele două partide, țări și 
popoare s-au statornicit și se dezvoltă ne
contenit relații apropiate de prietenie și co
laborare, se amplifică legăturile în toate 
domeniile de activitate.

S-a reliefat că întîlnirile și convorbirile 
prietenești dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și L. I. Brejnev, înțelegerile realizate au 
constituit de fiecare dată factori de o deo
sebită importanță în evoluția mereu ascen
dentă a raporturilor multilaterale româno- 
sovietice si, în același timp, au servit cau
zei, generale a socialismului și păcii în lume.

în contextul general al evoluției fructuoase 
a colaborării dintre cele două țări, vizitele 
reciproce de delegații parlamentare, deve
nite tradiționale, reprezintă o expresie a 
dorinței comune de a strîhge pe mai departe 
prietenia ce. unește popoarele României și 
Uniunii Sovietice, constituie un prilej pentru 
o mai bună cunoaștere reciprocă a preocu
părilor și realizărilor în construcția socia
listă și comunistă,

întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

încearcă să înscrie, deși este jenată 
Foto : Sigmund BAKCSY

nou Angelica Tita (m tricou alb) 
de Zsuzsa Cseh.

în Cupa cupelor la baschet, victorie în prima manșă

I.E.F.S. - Spartacus Budapesta 74-66
RETURUL, LA 6 FEBRUARIE, LA BUDAPESTA

Ieri seară. în sala Floreasca, e- 
voluînd în prima manșă a meciu
lui cu Spartacus Budapesta din 
cadrul etapei a doua a sferturilor- 
de finală ale Cupei cupelor, echi
pa feminină de baschet I.E.F.S. a

ENTUZIASTĂ

TINERETULUI"
geo'rgiu, Fulgerul Rieiu, Foresta 
Lunca Bradului, Avîntul Sînpetru 
de Cimpie și Mureșul Sîntana.

loan PAUȘ, coresp. județean

CONCURS DE SCHI Șl 
SĂNIUȚE LA DĂMUC

Peste 250 de copii din Dămuc 
(jud. Neamț) au participat la un 
concurs de schi, din cadrul „Cupei 
tineretului". Ei fac parte din cen
trul de inițiere în schi, care acti
vează, cu rezultate foarte bune, în 
comună sub conducerea profesorului 
Gh. Scurtu. întrecerea s-a desfășu
rat pe categorii de vîrstă ți a de
semnat următorii cîștigători: cat. 
7—9 ard: Ion Micloș; cat. 10—12 
ani: Ion Bucur, cat. 13—14 ani : 
M, Oniga.

După încheierea concursului de 
schi s-a dat startul întrecerilor de 
săniuțe (băieți și fete), la care au 
participat aproape 200 de copii. Pe 
primele locuri s-au clasat Ion Bucur 
(băieți) și Dorina Cîmpeanu (fete).

ÎNTRECERI ANTRENANTE LA CLUJ

CLUJ, 28 (prin telefon). După 
etapa municipală la sanie, consu
mată sîmbătă, în pădurea Hoia, du
minică, pe pîrtiile de la Făget s-a 
desfășurat faza municipală la schi 
fond, competiție abordată de peste 
150 de tineri, reprezentanți ai șco
lilor generale, liceelor teoretice și 
de specialitate, ai școlilor profesio
nale și speciale, ai diferitelor insti
tuții și Întreprinderi clujene.

antrenante, pri- 
clasamentul ca- 
ocupate de : — 

: 1. Marin Gră- 
2. Radu Cîm- 

Andrei Docsardi
i ani: 1. Lucian

2. Vio-
3. Francisc

După • întreceri 
mele trei locuri în 
tegoriilor au fost 
băieți. 11—14 ani : 
madă (Liceul14); 
pean (Liceul 2); 3. 
(Liceul 10); 15—19 
Mișca (Liceul Construcții) ; 
rel Man (Tehnofri g);

Deac (Liceul 12); peste 19 ani : 1. 
Ioan Iriraia (Școala specială 3); 2. 
Ionel Mîndra (Liceul pedagogic) ; 
3. Ianoș Szas (>Școala specială 3).

Solicitîndu-i o caracterizare a în
trecerilor la care a asistat timp de 
trei zile, tovarășul Vaier Meseșan, 
șeful Sectorului 
lui municipal 
spus ; „Pe lingă 
de antrenantă 
dispoziție a competitorilor 
vremea excelentă, trebuie remarca
te atmosfera extrem de sportivă în 
care s-au desfășurat întrecerile și 
ambiția fiecărui participant de a 
parcurge distanțele iu timp record, 
sau, altfel spus, interesul 
tat de tineri față 
a competiției".

spprt al Comitetu- 
U.T.C. Cluj, ne-a 
ambianta deosebit 
generată de buna 

și de

manif es
tic această etapă

SUB CONDUCEREA ORGANELOR Șl ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, FACTORII CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL SPORTULUI 
ACȚIONEAZĂ TOT MAI DZCIS PENTRU ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR - HOTĂRÎRU PLENAREI C.C. AL P. C. R.

CONSTANȚA i pot ii valorificate mai intens și
Peste puțin timp se va împlini un an de la Plenara C.C, al P.C.R, din

28 februarie — 2 martie 1973 care, printre alte importante documente, 
a adoptat și Hotârirea cu privire la continua dezvoltare a educației 

fizice și sportului. Expresie semnificativă a atenției pe care partidul o 
acordă acestei activități de interes național, componentă de seamă a operei 
cie educare socialistă a maselor, ce contribuie nemijlocit la dezvoltarea armo
nioasă, fizică și morală, a tineretului, la întărirea sănătății și creșterea capaci
tății de muncă a cetățenilor țării, Hotărîrea adoptată cu un an in urmă a pus 
și in fața organelor și organizațiilor de partid sarcina de a șe manifesta mai 
activ în conducerea și îndrumarea mișcării sportive la toate nivelele sale. Peri
oada care a trecut de la Plenara C.C. al P.C.R. din februarie —- martie 1973 
ne-a oferit certe dovezi că pretutindeni pe cuprinsul țării s-a acționat și con
tinuă să se acționeze în spiritul acestei Importante cerințe din Hotărîre, cu 
efecte dintre cele mai pozitive.

Un exemplu deosebit de concludent 
11 constituie din acest punct de vede
re județul Constanța, unde sprijinul 
— permanent, ne multiple planuri — 
acordat mișcării sportive locale de 
către organele și organizațiile de 
partid a crescut nu numai in sub
stanță, dar ți — deopotrivă — în efi
ciență, conferindu-i acesteia un trai
nic suport pentru Îndeplinirea înalte
lor sale meniri sociale. Ne-am întărit 
o dată mai mult această convingere 
participtnd la recenta ședință a Bi
roului Comitetului județean de partid 
în care a fost analizată activitatea 
desfășurată pe plan local — de către 
Consiliul județean pentru educație fi
zică și sport, in colaborare cu institu
țiile de stat și organizațiile ob
ștești cu atribuții în domeniul spor
tului — in vederea aplicării prevede
rilor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie
Dezbaterile la care 
de ample, pe atît

conținutul lor, au pus in lumină spi
ritul de exigență ți de răspundere eu 
care factorii de decizie din acest ju
deț — ca si majoritatea organelor în

considerate ca meritorii, 
ne referim în primul rind

ție pot fi 
dacă e să ... ..... .....  ... ___
la mediul școlar. Sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, conducerile șco
lilor. consiliile pionierești și comitete
le U.T.C. au manife-sfat in anul ce a 
trecut mai multă inițiativă in atrage
rea pionierilor ți școlarilor la acțiu
nile sportive, extinzind crosurile, mar
șurile, excursiile și drumețiile, con
cursurile tehnîeo-aplieative pe toată 
durata anului de invățămint (exem
ple : liceele 1, 2, 3, 4 și 5, industrial 
energetic și construcții industriale din 
Constanța, cele din Năvodari, Medgi
dia, Cernavodă, Băneasa și Hirșova, 
școlile generale nr. 3, S, 6, 9, 17, 19, 
25, 29 și 30 din Constanța, nr. 6 din 
Medgidia, cele din Hirșova. Cernavo
dă ți Viraag»), Toi pionierii si elevii 
au format, de asemenea, majoritate*

Analiza efectuată recent

de Biroul Comitetului județean de partid

substanțial

- 2 martie 1973. 
am asistat, pe cit 

de profunde in

ANGAJAMENTELE LUATE AU FOST
Beneficiind de condiții atit de fa

vorabile, mișcarea sportivă 
țeană nu putea înregistra 
bilanț pozitiv. De altfel, in 
nalizei efectuate, BIROUL

constăn- 
decit un 
urma a- 

COMITE-

puternic stimulent pentru un progres 

al activității de educație fizică

celor peste 34 000 de concurenți la di
feritele crosuri organizate pe categorii 
de virstă in Constanța și alte locali
tăți din județ sau a celor 110 000 de 
participant! la acțiunile sportive de 
mare popularitate inițiate la nivelul 
orașelor, municipiului și județului 
(Festivalul tineretului, demonstrațiile

• • și sport

subordine — tratează activitatea de 
educație fizică și sport, preocupările 
sporite ce se manifestă aici — prin- 
tr-o fructuoasă conlucrare a tuturor 
celor interesați — pentru transpune
rea în viață a sarcinilor stabilite prin 
Hotărjrea partidului nostru.

ÎNDEPLINITE Șl CHIAR DEPĂȘITE
TULUI JUDEȚEAN DE PARTID A 
DAT O BUNĂ APRECIERE ACTI
VITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ULTI
MUL AN, CARE A FĂCUT POSIBI
LĂ — FAPT DEOSEBIT DE REMAR
CABIL — ÎNDEPLINIREA ȘI CHIAR 
DEPĂȘIREA PROPRIILOR ANGA
JAMENTE CUPRINSE IN CHEMA
REA LA ÎNTRECERE ADRESATĂ 
DE C.J.E.F.S. CONSTANȚA ÎN 1973 
TUTUROR CELORLALTE CONSILII 
JUDEȚENE PENTRU EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT DIN ȚARĂ.

Domeniul prioritar de acțiune l-a 
constituit — așa cum era și firesc — 
sportul de masă, eforturile fiind în
dreptate îndeosebi spre cuprinderea 
într-o activitate organizată și continuă 
a unui număr cît mai mare de tineri. 
Rezultatele obținute în această direc-

ansamblurilor de gimnastică pe sta
dioane etc.).

Campionatele asociațiilor sportive, 
cupele tradiționale și excursiile la 
sfîrșit de săptămină s-au dovedit, pe 
de altă parte, modalitățile cele mai 
adecvate și mai eficiente — folosite 
de consiliile acestor asociații, împreu
nă cu comitetele sindicatelor și orga
nizațiilor U.T.C. — pentru atragerea 
la practicarea exercițiilor fizice și 
sportului, la mișcarea in aer liber a 
unui număr sporit de oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții (evi- 
dențiindu-se, In acest sens, asociații
le Tomistex, I.C.H., T.C.L., T.C.I.,
C.F.R. și Portul Constanța, Cimentul, 
Voința și I.M.U. Medgidia, Ideal 
Cernavoda, Flamura roșie Hirșova și 
altele).

Pentru tineretul din mediul rural, 
organizațiile U.T.C., sub Îndrumare* 
și cu sprijinul comitetelor comunale 
d« partid, »u pus accentul pe organi
zare* de duminici cultural-sportive ți 
* unor cupe tradiționale (peste 30 000 
de participant! Înregistrați la prima 
etapă a „Cupei tineretului de la sa
te"), rezultatele cele mai bune obțl- 
ntadu-se în comunele Cobadin, Os
trov, Peștera, Castelu, Poarta Albă, 
Oltina, Valul Traian, Crucea, Cioba- 
nu. M. Kogălniceanu.

Revenind la sportul școlar, este de 
menționat ca foarte pozitivă atenția 
ce s-a dat finalizării acțiunilor de 
masă din școli prin organizarea eta
pelor orășenești, municipale și județe
ne și trimiterea apoi a echipelor ca
lificate la etapele de zonă și finale.

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

repurtat victoria cu scorul de 74— 
66 (37—31) și urmează ca săptămî- 
na viitoare (în ziua de 6 februarie) 
să susțină partida retur, la Buda
pesta.

începutul întîlnirii de ieri nu 
a lost favorabil bucureștencelor 
care, surprinse de vioiciunea și pre
cizia atacurilor sportivelor din 
Budapesta, s-au văzut conduse cu 
iă—5 în min. 12. Dar, la rindul 
lor, studentele au impus un tempo 
din ce în ce mai rapid, contraatacu
rile 
mai
lica Tita a recuperat și a înscris 
cu regularitate.'Ca~urmare, în min. 
17 I.E.F.S. a luat conducerea (29— 
28) și — treptat — s-a distanțat, 
ajungînd ca în repriza secundă să 
obțină un avans de 15 puncte (55 
—40 în min. 27). Cind se părea că 
echipa condusă de prof. Ioan 
colau va continua să majoreze 
rul și să realizeze o diferență 
să-î asigure victoria în dubla 
tidă, a intervenit revirimentul 
petelor (excelent coordonate __
teren de Gyorgyi Vertetics). dublat 
de căderea fizică a baschetbaliste
lor de la I.E.F.S., aceasta din urmă 
fiind concretizată de pase greșite, 
ratări din situații clare, pierderea 
controlului luptei sub panou etc. 
De la 55—40, scorul a ajuns la 
69—66 (min. 39) ți doar un ultim 
efort a determinat ca bucureșten- 
cele să acumuleze, totuși, 8 punc
te. O „zestre" destul de subțire 
pentru o întrecere do cupă, cu a 
doua manșă în deplasare, dar care 
poate fi păstrată dacă I.E.F.S. va 
Izbuti ca la Budapesta să mențină 
un ritm de joc convenabil ți să-ți 
dozeze mal bine efortul. în plus, 
este posibil ca la Budapesta să 
joace ți Clara Szabo, « cărei ab
sență s-a făcut din plin simțită, 
în primul rtnd prin capacitatea o- 
fensivă a studentelor.

Au înscris :
Pantea 12, Mihalic 8, 
Petric 4, Basarabia 4, 
pentru I.E.F.S., respectiv 
23, Vertetics 16, Cseli 11, Kakucsi 
7, Molnar 4, Herbert 3, Bayer 2.

.Au arbitrat bine I. Uyguc (Tur
cia) și S. Papaharidis (Grecia).

D. STANCULESCU

au devenit mai frecvente și 
eficiente, iar Sub panou Ange-

Ni- 
sco- 
care 
par- 
oas-
din

Tita 28, Balai 13, 
Giurea 4, 
Iftimie 1

L. Kiss

CAMPIOANELE DE BASCHET ALE EUROPEI Șl U.R.S.S. JOACĂ IN SALA FLOREASCA

Nusa DEMIAN

Astă-seară, In sala Victoria din Ploiești

Pe dealul Cocioc din tineretului se desfășoară un concurs de săniuțe organizat de sectorul 5 al Capitalei 
Foto : V. BAGEAC

POLITEHNICA - DAUGAVA RIGA un meci de mare atracție
în continuarea bogatului și inte

resantului program baschetbalistic 
internațional din 
astă 
sala 
pele 
rești 
etapa a 
urmînd a avea loc joia viitoare, la 
Riga) a sferturilor de finală ale

actualul sezon, 
seară se disputa (la ora 19, în 
Floreasca) meciul dintre echi- 
feminine Politehnica Bucu- 

,și Daugava T.T.T. Riga, din 
11-a (partida tur, returul

ROMÂNIA - BULGARIA, 
LA HANDBAL MASCULIN

Selecționatele de handbal mas
culin ale României și Bulgariei iși 
dispută a doua întîlnire astă-sea- 
ră. începînd de la ora 18,30, în 
sala Victoria din Ploiești. După 
cum se știe, prima partidă — des
fășurată marți seara în sala Flo
reasca din Capitală — s-a înche
iat cu victoria netă a handbaliști- 
lor români: 29—18 (12—6).

Campioană a lumii, echipa Ro-

mâniei se pregătește intens pentru 
cel de al 8-lea turneu final al 
CM. Meciurile cu reprezentativa 
Bulgariei reprezintă importante 
prilejuri de verificare a stadiului 
de pregătire, a potențialului actual 
al handbaliștilor noștri. Întîlnirea 
va fi arbitrată de cuplul iugoslav 
Milan Valcici — Miodrag Stanoe- 
vici.

C.C.E., competiție dotată cu „Tro
feul ziarului Naroden sport-Sofia".

Întrecerea oferă publicului bucu- 
re.ștean posibilitatea să urmărească 
evoluția celei mai valoroase echipe 
feminine de club din Europa și 
chiar din lume. într-adevăr, prin 
cucerirea a 13 (din 15) ediții ale 
C.C.E. și prin cîștigarea de 10 ani 
consecutiv a titlului de campioană 
a U.R.S.S. (țară a cărei reprezenta
tivă este campioană mondială și 
europeană), Daugava T.T.T. Riga 
poate fi denumită, fără teamă de 
exagerare, drept cea mai puternică 
formație de club din întreaga exis
tență a baschetului feminin. De 
altfel, prezenta în actuala echipă 
a numeroase internaționale, în 
frunte cu Uliana Semenova 
(2,10 m), este o garanție a înaltu
lui nivel valoric al campioanei con
tinentului. Mai trebuie precizat că 
Daugava este o cunoștință mai 
veche a amatorilor de baschet din 
România, care iși mai amintesc, 
poate, că sportivele clin Riga au 
eliminat de două ori pe Rapid (în 
1962 și 1963, dar în primul an fe
roviarele au realizat o mare vic
torie la București : 62—61, după 
prelungiri) și o dată pe Politehnica 
(în 1969, în semifinala C.C.E.).

Cît privește pe sportivele de la 
Politehnica, ele înțîmpină întîlni-

a face totul 
cît mai bună

rea cu hotărîrea de 
pentru o comportare 
și de a realiza, alături de celebrele 
lor partenere, un spectacol baschet- 
balistic cît mai agreabil.

PROGRAM, FORMAȚII, ARBITRI
SALA FLOREASCA
ORA 17,30 : Voința—Olimpia,

meci feminin amical.
ORA 19 : Politehnica—Daugava 

T.T.T. Riga
POLITEHNICA (între paranteze, 

numărul de pe tricou și talia): Ma- 
rilena Poștaru (4—1,75), Margareta 
Pruncu (o—1,77), Elena Babare 
(6—1,70), Suzana Szabados (8—1,68), 
Anca Demetrescu (9—1,30), Georgeta 
Predescu (10—1,67), Ecaterina Savu 
(11—1,79), Cornelia Taflan (12— 
1,71), Gabriela Ciocan 
Rodica Stănoiu (14—1,80). 
Grigore Costescu.

DAUGAVA): Maiga 
(4—1.77). Maija Saliene 
Uliana Semenova (6—2.10), Tama
ra Hendele (7—1,73), Marita Bikse 
(8—1,90). Inta Pane (9—1,70), Dzin- 
tra Grundmane (10—1,74),’ Mara 
Bogdanovica (12—1,76), Tatjana Lu- 
pova (14—1,86), Ingrida Ose (15— 
1.75). Antrenori : Raimonds Karni- 
tis și Dzidra Karamiseva.

Arbitri : V. Gangev (Bulgaria) și 
K, Keiscbier (R. D. Germană).

(13—1,82),
Antrenor:

Skapane
(5—1,80),
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ar fi mîlne...?

HANDBALISTELE NOASTRE POT URCA
PE PODIUMUL DE PREMIERE DE LA MONTREAL!

’ll !Hli

entru prima oarâ 
handbalul feminin
— la Montreal, în 1976 — 
gramul Jocurilor Olimpice, 
recunoaștere a spectaculozității

în istoria sa, 
in 7 va figura 

pe pro- 
Este o 

ț - — - — — — gw w «,-«■«. W ■ *■— *- • WSHS I Șl
frumuseții sale. Este, în același timp, o obliga
ție pentru întreaga lume a handbalului să facă 
eforturi intense pentru ca, la prima apariție a 
fetelor în arena olimpică, spectatorii și specia
liștii să se convingă de valoarea intrinsecă a 
acestui sport, de utilitatea programării sale și 
în viitor.

Cum vor fi calificate cele 6 participante la 
turneul olimpic ? Sistemul încă nu este cert. 
Există două propuneri : a) echipa țării gazdă 
a J.O. 4- primele 5 clasate la C.M. din 1975 ;

b) echipa țării gazdă a J.O. -j- învingătoarea 
grupei de calificare din America, Asia și Africa 
+ primele 4 clasate la C.M. din 1975. Con
gresul I.H.F. (Veneția, septembrie 1974) va tre
bui să valideze una dintre aceste propuneri. 
Oricum, este evident faptul că dintre cele 20— 
22 de reprezentative europene numai 4 sau 5 
vor putea evolua la J.O. Lupta pentru califi
care va fi, deci, foarte aspră. Plutonul frunta
șelor acestui sport (aparținînd în exclusivitate 
Europei) este foarte mare — Iugoslavia, Ro
mânia, U.R.S.S., Ungaria, Polonia, Dane
marca, R.D. Germană fiind doar o parte din
tre formațiile care aspiră la participarea la 
Montreal.

19î3 - ANUL NATURIZARII 
REPREZENTATIVEI FEMININE A ROMÂNIEI

0 acțiune care angajează pe toți tehnicienii
RECONSTRUIREA ECHIPEI NAȚIONALE

Se spune — cu mult temei — că 
nu este bine să te culci pe lauri. A- 
plicabilă perfect la sport, zicala 
te îndeamnă să alungi repede abu
rul mulțumirii, să cauți fără pre
get mijloace și metode noi de per
fecționare. Poate că atuul eel mai 
puternic al handbalului românesc 
este acela al elarviziunii forului 
său diriguitor (colectivul federa
ției este alcătuit numai din tehni
cieni cu reputație, din activiști cu 
mare experiență, din oameni en
tuziaști, pricepuți, hotărîți să se 
dăruiască progresului acestei dis
cipline), ai înclinației spre ana
liză profundă, al seriozității de
pline în alcătuirea și îndeplinirea 
planurilor de activitate. Iată de

rul nostru antrenorul emerit Con
stantin Popescu după C.M. din Iu
goslavia — actualul Iot, care și-a 
făcut pe deplin datoria, necesită 
o remaniere. Sînt jucătoare pe care 
vîrsta înaintată le împiedică să as
pire Ia prima evoluție în arena 
olimpică, altele n-au perspective 
de progres și, in sfîrșit, sînt spor
tive care, lipsite de calitățile ne
cesare, nu se pot încadra în ma
niera de joc preconizată de teh
nicieni. N-am vrea să se uite că 
echipa României n-a dispus în 
1973 decît de 6—7 jucătoare de 
valoare deosebită, grupul rezerve
lor fiind cu o clasă mai jos. Exis
tă încă posturi 
cel de extremă

Doina Cojocaru, jucătoare de excepție, intr-unui din 
numeroasele momente cind șutează puternic și înscrie 

în poarta adversarelor

ce succesul din Iugoslavia n-a 
creat un periculos climat de auto- 
liniștire.

Echipa a mers bine, chiar foarte 
bine Dar ce trebuie făcut pentru 
ca la campionatele mondiale din 
1975 (U.R.S.S.) șl la Olimpiada de 
la Montreal (1970) ea să se men
țină în lupta pentru medalii, să le 
obțină pe cele de aur ? Iată fră- 
mîntări care au urmat clipei, de 
satisfacție. întruniți de prof. univ. 
loan Kunst-Ghermănescu (președin
tele F.B.H.) într-un forum științific, 
antrenorii (mulți dintre ei cadre 
universitare) și-au spus opinia, au 
propus noi căi de urmat, s-au an
gajat să se alăture trup și suflet 
bătăliei pentru o nouă ascensiune 
în lumea handbalului Biroul fe
deral a analizat apoi toate posibi
litățile, a aprobat un vast plan de 
măsuri, a pornit la mobilizarea tu
turor cadrelor sale pentru succe
sul dificilei acțiuni pe frontispiciul 
căreia stă scris „medalii de aur la 
J.O. de Ia Montreal".

De la ce trebuie plecat ? De la 
faptul că —- așa cum scria în zia-

(printre care și 
dreaptă) neacope
rite, după cum 
portarii n-au a- 
tins încă nivelul 
de stabilitate care 
să indice valoa
rea autentică. A- 
cestea fiind datele 
problemei, federa
ția și antrenorii 
săi pornesc la mi
găloasa muncă de 
triere a jucătoa
relor, de selecțio
nare a altora, în
tr-un cuvînt — 
de alcătuire a u- 
nui lot olimpic cu 
perspective clare. 
Lot olimpic care 
să-și valideze po
sibilitățile la cam
pionatul mondial 
din 1975, unde 
are misiunea de 
a cuceri califica
rea pentru J.O.

Noua acțiune 
incumbă respon
sabilitate întregu
lui nostru hand
bal feminin. De 
la antrenorii for
mațiilor de ju

niori și pînă la cei 
de divizia A, toa
tă lumea trebuie 
să sprijine conti
nuu realizarea u- 
nei selecții de ca
litate. Acesta este 
doar începutul. O- 
biectivul final so
licită o perpetuă 
colaborare. Antre
norii echipelor cu 
sportive selecțio- 

datoria să le pregă- 
planului elaborat de

semne și teste ale modului cum se 
pregătesc sportivele la cluburi,

Sîntem siguri că nu se urmărește 
o radicală schimbare a ideilor de 
joc. Ele și-au dovedit eficiența, 
astfel că este nevoie de perfecțio
narea lor. de îmbogățirea cu noi 
variante, de stabilizarea jucătoare
lor pe posturi. Deci, nefiind vorba 
de o revoluție în maniera de joc. 
tehnicienii noștri cunosc in amă
nunt cerințele, necesitățile. Ei au 
obligația de a se integra total ?1 
continuu In acest program cu o- 
biectiv final 1976, de a-șl reface 
planurile de . ‘ ? __ 2_.
mitate cu noile prevederi. Clubu
rile, asociațiile sportive, consiliile 
locale trebuie să-î sprijine, să ac
cepte voluntar unele sacrificii pen
tru a Se crea premisele progresu
lui general.

Nu ne îndoim că operația aceas
ta, a reconstruirii echipei națio
nale, se va face cu tact si price
pere, numai în părțile unde se 
impune. fără seisme inutile. 
Ne dă garanție, munca desfășurată 
pînă acum, capacitatea recunoscută 
a tehnicienilor și activiștilor noștri

Pregătire in contor-

Lotul de handbal al României (de la stingă la dreapta) : Doina Cojocaru (căpitanul echipei), Ljdia Stan, Eli- 
sabeta Ionescu, Magda Mikloș, Simona Arghir, Irene Oancea. Hilda Hrivnak, Rozalia Șoș. Maria Popa, Constan
tina Hie, Cristina Petrovici, Doina Furcoi, Lucreția Moise, Maria Boși și Viorica Vieru (lipsește Elena Frîncu)

Dacă Olimpiada de la Montreal 
ar fi miine, handbalul feminin ro
mânesc ar putea fi excelent repre
zentat. Luînd ca bază de discuție 
evoluția sa la campionatul mondial 
— disputat în luna decembrie 1973, 
în Iugoslavia — am putea afirma, 
fără teama de a fi dezmințiți, că e- 
chipa României or lupta cu șanse 
mari pentru una dintre treptele po
diumului de premiere, poate chior 
pentru cea moi înaltă. Să reamintim, 
în primul rind. rezultatele de la C.M.:
In grupa preliminară B (Zavidovici)
România — Japonia 24—12 
România — Norvegia 10—5

In grupa semifinală A (Negotin)
România 
România

In
România

Așadar, din 5 partide jucate, hand
balistele noastre au obținut 4 victo-

— Cehoslovacia 10—8
— Ungaria 12—11
finala C.M. (Belgrad)
— Iugoslavia 11—16

8 DIVIZIONARE A
AU DAT LOTULUI JUCĂTOARE.

DAR CELELALTE?

rii, fiind întrecute doar în finală de 
echipa țării gazdă, frenetic susținu
tă de 7 000 de spectatori. Performan
ța este remarcabilă și ea trebuie ju
decată prin prisma saltului realizat 
pe parcursul ultimilor ani. Remaniată 
substanțial 
totivă 
toare 
pantă 
1965), 
o nouă manieră de joc, în concor
danță cu evoluția generală a hand
balului feminin, cu noile sale exi
gențe (evident sporite) privind jocul 
în viteză, apărarea fermă și combina
țiile tactice subtile, și-a creat per
sonalitate. Acest travaliu dificil a fost 
realizat de tehnicieni de primă mină. 
Mai întîi Valeriu Gogiltan, apoi cu
plul Gabriel Zugrăvescu — Pompiiiu 
Simion și, în ultimă instanță, tande
mul Constantin Popescu — Dan Bă- 
lășescu și-au adus fiecare contribu
ția la edificarea acestei noi formații, 
au ajutat-o efectiv să urce în ierar
hia internațională : 1971 — locul IV, 
1973 — locul II. O linie de la 9 m cu 
jucătoare de mere valoare (in care 
excelează Doina Cojocaru și strălu
cește, din tind in cînd, Simona Ar- 
ghir), un pivot de clasă mondială 
(Rozalia Șoș) și altul care desfășoară 
un travaliu admirabil (Doina Furcoi), 
o extremă stingă ce-și recapătă for
ma care a consacrat-o (Cristina Pe- 
troviei), o defensivă capabilă (în mo
mentele de concentrare maximă) să 
anihileze orice atac — iată atuurile

(în 1971 echipa reprezen- 
cuprindea doar 2—3jucă- 
vechea formație, partici- 
campionatul mondial din

mai
din
Io
echipa noastră și-a construit

care au asigurat ascensiunea noii re
prezentative feminine.

Se află în acest succes înglobată 
munca unui mare număr de antrenori 
(de la echipele de juniori, de la di
vizionarele A șl B, de la lotul națio
nal) și activiști (ai federației, ai co
misiilor locale, ai diferitelor colegii).

Anul 1973 a fost, fără îndoială, ți
nui maturizării formației construite 
după a lll-a ediție a campionatului 
mondial, anul exprimării elocvente a 
valorii sale reale. Preluată și prelu
crată la temperatura înaltă a res
ponsabilității majore (de reprezentare 
a mișcării sportive românești la ni
velul condițiilor create, al tradiției 
handbalului nostru, al aspirațiilor sale) 
de către antrenorul emerit Constantin 
Popescu și secundul său mai tînăr 
Dan Bălășescu, echipa României a 
cucerit medaliile de argint în cea 
mai grea confruntare din istoria com
petiției supreme. A fost bătălia în 
care campioana mondială —• echipa 
R. D. Germane — a căzut în eșalo
nul trei, în care asaltul echipelor Iu--* 
goslaviei, Uniunii Sovietice, Poloniei, 
Cehoslovaciei, Ungariei și Danemar
cei a fost mai puternic ca niciodată, 
in această aprigă încleștare, _ fetele 
noastre au dovedit o excelentă pre
gătire fizică, tactică, tehnică și psi
hică. Pentru toate acestea, ele și an
trenorii care le-au șlefuit talentul pe 
parcursul anilor merită sincere felici
tări, gratitudinea iubitorilor sportului 
de la noi.

REUNIREA
TUTUROR 

FORȚELOR-
CONDIȚIE 
IMPERIOS 

NECESARĂ
Handbalul românesc — cel 

masculin șl, aproape la fel. 
cel feminin — este invidiat 
pentru performanțele sale re
marcabile, pentru numeroase
le titluri mondiale cucerite In 
ultimele două decenii. 
dintre sportivii români au de
venit veritabile vedete, adula- 

din diferite 
De aceeași 

bucură și 
O atestă 

Ie primesc 
pentru a 

a conduce 
a pregăti 

Școala

Multi

te de publicul 
părți ale lumii, 
mare prețuire se 
tehnicienii noștri, 
invitațiile pe care ei 
din numeroase țări 
conferenția, pentru 
cursuri sau pentru 
echipe reprezentative, 
handbalului românesc este ex
celent cotată pretutindeni și 
la crearea acestei impresio
nante „cărți de vizită" o con
tribuție esențială au adus-o. 
desigur, antrenorii.

Cunoscînd toate acestea, de
vine inexplicabil faptul că o. 
seamă dintre tehnicienii de 
frunte ai handbalului• feminin 
românesc refuză să.. colabore
ze, uneori chiar să-și dea . . 
bună ziua. O reunire a tutu
ror forțelor ar contribui în 
mod sigur la o . substanțială - 
ascensiune a acestuj sport,, ar . 
asigura coordonarea -acii.unilo;-. 
analiza competentă a factori 
lor ce determină progresul; salt 
rămînerea tn urmă. Este ■ 
neconceput ca ace-te- 1 ihcdrp- 
testabile valori să lucreze :se 
parat, să dea naștere ia rit a- ■ 
lități cu repercusiuni așupr-a 
handbalului jn geijeral. .. .. . .

Acum, cînd această disci
plină trăiește mărrțente ’ d? 

. mare intensitate, cind afe 
turile de a se asigura echi
pei naționale o comporta?» 
tot mai bună, performanți 
maxime Ia campionatul rppn- . 
dial și la Jocurile . Olimpici- 
solicită contribuția . tuturor, 
este momentul de a Selăste- 
pe plan secundar toate mihi--'- 
le neînțelegeri. Se impune o 
colaborare multilaterală. ■ un 
efort comun din partea tuturor. 
tehnicienilor, o 
egală Ia elucidarea . . 
problemelor,- la asigurarea 
miselor pentru realizarea 
dreptățttelor speranțe pe 
iubitorii sportului și le 
tn handbalul feminin.

contribuție 
tuturor 

pre- 
în 

care 
pun

nate în lot au 
tească conform 
antrenorii lotului, avizat de colegiul 
central șl aprobat de federație, să 
le întrebuințeze pe posturile pe 
care se preconizează a juca în e- 
chipa națională, sâ le insufle do
rința de atitodepășire. Cu prețul 
unor sacrificii, trebuie să se aibă, 
în vedere interesul echipei na
ționale.

Problema portarilor poate fi re
zolvată numai prin formarea unei 
grupe speciale, cu antrenorii săi și 
un program riguros, cu o întrecere 
deschisă în care cele mai bune să 
fie titularizate. După cum opinia. 
noastră este aceea că omogenizarea 
reprezentativei se poate face prin 
cicluri săptămînaic de pregătire în 
comun, programate judicios de 
antrenorii lotului. Acestor cicluri 
li se poate face loc în programul 
competițional (prin condensarea 

a două etape într-o săptămînă: 
joi-duminică) și ele trebuie să în

Este un lucru de mult știut că handbalul 
feminin românesc este dominat de echipele 
universitare. Spre onoarea lor, în ultimii 6 
ani titlul și l-au disputat Universitatea Ti
mișoara (4 victorii), I.E.F.S (1) și Universi
tatea București (1). Firesc, aceste formații 
alimentează cu cele mai multe jucătoare lo
tul național. Dar aceasta nu înseamnă că 
restul divizionarelor trebuie să se resemneze, 
nu înseamnă că a încetat lupta superbă de a 
impune selecționerilor talente autentice, că 
interesul ( am spune chiar obligația) antre
norilor de a contribui la realizarea echipei 
naționale se poate stinge vreodată. Nu in
tenționăm să criticăm direct unele echipe de 
divizia A (4 la număr) care n-au avut nici 
o reprezentantă în Iotul României prezent Ia 
mondiale De aceea vom publica doar lista 
celor ce și-au adus coptribuția (in mai mare 
sau mai mică măsură), cele necitate (mai bine 
zis antrenorii lor) urmind să-și facă un proces 
interior, să tragă concluziile de rigoare și să- 
acționeze în viitor. Așadar :acționeze în viitor.

Universitatea Timișoara 
Universitatea 

1. E. F. S. 
Textila Buhuși 
Confecția București 
Voința Odorhei 
Rulmentul Brașov 
Mureșul Tg. Mureș 

La acestea adăugați și o divizionară B 
\ oința București — care, sfidîndu-și pozi
ția, a dat lotului o jucătoare de talent! 
Porțile iotului se vor 

redeschide, din 
larg. Competiția 
fapt, o întrecere a 
noarei de 
tehnicienilor) 
Și 
că 
gă 
dori să-i vedem pe toți 
antrenorii, celor 12 di-

București

sîntem 
va t fi 
ca orieînd.

nou, 
(de 
o 

breaslă a
reîncepe 
convinși 

mai apri- 
Am
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MONDIALE

Ediția a ITI-a (1965. R. F. Germania)

1. Ungaria
2. Iugoslavia
3. R.F. Germania
4. Cehoslovacia
5. Danemarca
6. ROMÂNIA

Edifta I (Iugoslavia, )S5D
1. Cehoslovacia

2.
3.
4.
5
6 „ ____

9. ROMANIA

Ungaria
Iugoslavia
R.F. Germania 
Danemarca 
Austria

Ediția a IV-a (19*1. Olanda)

1. R.D. Germană
2. Iugoslavia
3. Ungaria
4 ROMANIA
5. R.F. Germania
6. Danemarca

Edițîa a V-a (1913, Iugoslavia)

Ediția a Il-a (1962, România)
ROMANIA 
Danemarca 
Cehoslovacia
Iugoslavia
Ungaria
Uniunea Sovietică

1. 
î.
3
4.
5.
6.

Iugoslavia 
ROMANIA 
Uniunea Sovietică 
Ungaria
Polonia 
Cehoslovacia

REZULTATELE ECHIPEI ROMÂNIEI IN 1973

4
3
22
1
1
1
I

vizionare A, chiar și 
pe cei ai formațiilor de 
B, prezentînd pentru 

selecție cît mai multe 
elemente
pregătite la 

înalt nivel, 
(cu plecările 
cluburi) să 
Ia o parte, 
transferurile

talentate, 
, cel mai 

Scuzele 
spre alte 

fie lăsate 
pentru că 
se fac în

ambeAe. sensuri. Ceea 
ce trebuie să se aibă 
în vedere este creșterea 
valorică a tuturor ju
cătoarelor, promovarea 
elementelor de per
spectivă, realizarea u- 
nor jocuri de nivel ri
dicat în campionat. 
Măruntele și meschine
le interese ale „punc
tului de azi" trebuie a- 
bandonate. Fiindcă, ori
cum, ele se vor răzbu
na mîine...

Campionatul trebuie 
să exprime tendința 
de abandonare a jocu
lui dur în apărare (în
deosebi Pe teren pro
priu) în favoarea unui 
joc tehnic, mobil, să 
dovedească străduin
țele tehnicienilor în că
utarea 
tactice 
fuirea 
cărei 
ioarea 
nale este, de fapt, a- 
ceea a echipelor divi
ziei A, a campionatu
lui însuși. Dacă vreți, 
ea exprimă direct va 
Ioarea grupului de teh
nicieni. a școlii româ
nești. Este un mote.' 
în plus pentru ca toți 
antrenorii să-și unească 
eforturile, să contribuie 
la realizarea unei echi
pe a României tot mai 
valoroasă, cu perspec
tive din ce în ce ma’ 
bune.

unor formule 
în atac, în șle- 
tehriică a fie- 
jucătoare Va- 

echipei națio-

JUCĂTOARELE PARTICIPANTE LA C.M.
LIDIA STAN (Textila Buhuși), LUCREȚIA MO1SE (Universitatea București), 

ELISA BETA IONESCU (Universitatea Timișoara) — portari: SIMONA ARGFIIR 
(Universitatea București). DOINA COJOCARU (Universitatea Timișoara) DOI
NA FURCOI (Universitatea București). CRISTINA PETROVtCi (Universitatea 
Timișoara). HILDA HRIVNAK (Universitatea Timișoara), VIORICA VIERII 
(Textila Buhuși). CONSTANTINA ILIE (Confecția București). MAGDA MI- 
KLOȘ (Voința Odorhei). IRENE OANCEA (Rulmentul Brașov). ET.ENA FRÎNCU 
(I.E.F.S.), ROZALIA ȘOȘ (Mureșul Tg. Mureș). MARIA BOS) (I.E.F.S.), MA
RIA POPA (Voința București). Media de virată a echipei ; 24.4 ani.

...ÎN SUPERLATIVE!
, Cele mai bune jucătoare Ia campionatul mondial (după opinia cronicaru
lui): DOINA COJOCARU și ROZALIA ȘOȘ. Cea mal tînără handbaliste din 
lot — Maria Bosl (19 ani), cea mai vîrstnlcă — Lucreția Moise (31 de ani), 
cele mai multe selecționări în reprezentativa României : SIMONA ARGHIR
— 127. DOINA COJOCARU — 115, ROZALIA ȘOȘ — 110, CONSTANTINA ILIE
— 101. Cele mai multe goluri înscrise pentru echipa națională : SIMONA AR- 
GIIIR — 310.

PALMARESUL HANDBALULUI FEMININ ROMÂNESC
CAMPIONATE MONDIALE

FIECARE ADVERSAR
TREBUIE CUNOSCUT BINE Șl DIN VREME

Pentru ediția iugoslavă a cam
pionatului mondial, preparativele 
s-au făcut pe multiple planuri. 
Printre altele, cei doi antrenori 
au avut în vedere și cunoașterea 
adversarilor, pregătirea meciurilor 
în funcție de calitățile și defec
tele acestora. Partidele din seria 
de la Zavidovici opunOau repre
zentativei României selecționatele 
Norvegiei și Japoniei. Pentru a cu
noaște jocul norvegiencelor și pen
tru a destrăma mitul Fladset (care, 
la mondiale, a fost o jucătoare oa
recare), antrenorul Constantin Po
pescu s-a deplasat Ia Helsinki, 
însoțit fiind de un operator cine
matografic, și a urmărit „Turneul 
țărilor nordice". Văzînd la lucru 
reprezentativa Norvegiei, tehnicia
nul nostru și o făcut înregistrări 
grafice și a imaginat acțiunile 
prin care pot fi contracarați pivo- 
ții sau prin care poate fi depă
șită apărarea adversă. Apoi, cu 
ajutorul filmului și al explicațiilor, 
fetele au văzut care este drumul 
spre victorie. Echipa Japoniei a 
fost urmărită de antrenorul Dan 
Bălășescu în cadrul evoluțiilor de 
ia Varazdin și Zagreb 
pania reprezentativei 
Notațiile sale au fost 
țioase în pregătirea 
handbalistele nipone, 
spune că succesul din
asigurat și de cunoașterea adversa
relor, de posibilitatea pe care an
trenorii și sportivele noastre au 
avut-o de a pregăti meciurile în 
perfectă cunoștință de cauză.

Am făcut acest expozeu pentru 
a insista asupra necesității creării 
unui sistem științific de documen
tare. O echipă care țintește titlul 
olimpie, așa cum este repre
zentativa feminină de handbal a 
României, are obligația să posede 
toate informațiile despre adver
sarele potențiale. Este necesar 
să existe o filmotecă, cu pelicule 
realizate la meciurile 
ce vor participa la campionatele 
mondiale de la " 
prospătată mereu Studiul atent al 
fiecărei echipe, de către tehnicieni 
și handbaliste, se impune cu acu
itate. Disecarea jocului în atac și 
apărare al adversarelor dă posibi
litatea găsirii soluțiilor, juste, le

în com- 
Iugoslaviei 

puncte pre- 
meciului cu 

Se poate 
serie a fost

echipelor

Moscova, reîm-

CU 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu

Cehoslovacia : 11—12 (d). 14—13 (d) și 10—8 -- -.......................... (d), 12_s (a> ?1

12—19 (n), 6—13 
(n) ;
(a) și 11—16 (d)

Ungaria : 11—14 (n), 11—14
Olanda : 12—13 (n) ;
R. D. Germană : 7—12 (d). 
Norvegia : 12—16 (n), 10—5 
Iugoslavia s 6—7 (d). 8—13 ... . .
Danemarca : 7—8 (n). 12—10 (n). 12—13 (d) : 
R.F. Germania : 18—11 (n). 12—10 (n), 18—14 (d), 10—9 (d) ; 
U.R.S.S. î 4—7 (d). 29-17 (a) ;
Bulgaria : 22—14 (a) și 22—11 (a) ; 
Japonia : 24—12 (n).

tn paranteze : d — deplasare, a — acasă, n “ pe teren neutru.
Reprezentativa feminină de handbal a României a susținut în anul 1973 
mal puțin de 30 de partide, dintre care a dștlgat 15. a terminată o dată la 

egalitate Și a pierdut 14. A marcat 371 de goluri șt a primit 354. Handbalistele 
noastre au susținut 24 de partide peste hotare (slnt Incluse șl cele 5 meciuri 
de la C.M.) șl 6 pe teren propriu, tn Intilnirtle disputate acasă a obținut 5 
victorii.

Handbal

Ediția a 
Ediția a

Handbal
Ediția a 
Ediția a

Handbal 
Ediția I,

nu
Handbal
Ediția t, 
Ediția a 
Ediția a

In 11
n-a, 1956. R. F. Germania — LOCUL I. 
IlI-a. I960, Olanda — LOCUL I.

în 7
n-a. 1962. România - LOCUL I.
V-a. 1973, iugoslavia — LOCUL II.

CAMPIONATE MONDIALE DE TINERET
In 7
1967 Olanda — LOCUL I.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
tn 7
1940/1961, ȘTIINȚA BUCUREȘTI - LOCUL I.
IV-a, 1963/1964. RAPID BUCUREȘTI - LOCUL I.
XII-». 1972/1973, UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - LOCUL U.

Rozalia Șoș. unul dintre cei mai buni pivoți din lume, a pătruns pe semi
cerc, creîndu-și situație clară de a înscrie. Faultată, ea va obține o arun

care de la 7 m și o va transforma
Fotografii de S. BAKCSY

care de la 7 m și

noas
te a-

cerce-

obișnuiește pe handbalistele 
tre cu viitoarele partenere, 
lungă teama.

Cercetătorii Centrului de 
țări științifice și documentare al
C.N.E.F.S. au și ei un rol impor
tant în această acțiune. Consilieri 
ai antrenorilor — în momentul de 
față coautori ai victoriilor — în 
viitor, ei trebuie să ofere tehnicie
nilor date cît mai complete, cît 
mai reale atît asupra reprezentativei 
României, cît și a adversarilor. în
registrările lor, care trebuie să 
se apropie de coordonatele pre
conizate de antrenori, prelucrarea 
lor obiectivă, depistarea 1 
lacunelor — iată misiuni de 
mă importanță ce nu mai 
ignorate. Experimentul bun 
formația masculină trebuie 
și la echipa feminină

Desigur. în această amplă 
ne de evaluare exactă a potenția
lului tehnic .și tactic al celorlalte 
echipe un rol deosebii îl are și 
calendarul competițional Interna
țional. Anual, reprezentativa Ro
mâniei trebuie să se întîlnească 
(acasă și în deplasare, în turnee 
sau în meciuri bilaterale) cu ma-

tuturor 
> maxi- 
pot fi 
de la 
extins

acțiu-

joritatea 
vitatea 
nală. Se 
dozaj. In 1973, de pildă, echipa Ro
mâniei a susținut 30 partide inter
naționale (24 în deplasare șt 8 

teren propriu), întîlnind 11 for
mații. Dar, o treime din aceste 
meciuri s-au consumat în întîlniri 
cu R. D. Germană (5) și R; F. Ger
mania (4). echipe cu care nici nu 
ne-am întîlnit la C.M. Cu Cehoslo
vacia am jucat de trei ori (și nu
mai în deplasare), cu Polonia de
loc ș.a.m.d. Iată de ce se impune 
o analiză mai atentă a alcătuirii 
calendarului competițional, o echi
librare a numărului partidelor 
susținute pe teren propriu ți în 
deplasare.

Fără discuție, acțiunea 'de cu
noaștere a echipelor reprezentative 
din primul eșalon al activității in
ternaționale pretinde și alte ''.ac
țiuni. Tnfățișindu-le pe cele prin
cipale am dorit să supunem dis
cuției forului de specialitate și a- 
cest aspect pe care în momentul 
de față se pune mare preț în toate 
disciplinele, pe întregul mapa
mond.

echipelor intrate în acti- 
competițională internațio- 
impune însă și un anume

Handbalul feminin se apropie, din nou, ca valoare 
și performanțe de cel masculin. Ascensiunea a 
fost asigurată de o sirguincioasă și laborioasă ac

tivitate, desfășurată de-a lungul anilor. Există astăzi 
asigurate premise pentru ca handbalul feminin — înde
plinind cerințele Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. — să 
ajungă in vîrful ierarhiei mondiale, să cucerească lauri 
la prima sa apariție in arena olimpică.

Materializarea acestor șanse depinde de modul _ în 
care va fi continuată munca de consolidare valorică 
a handbalului nostru feminin și — ca o consecință fi
rească — a echipei reprezentative a României. Este ne
voie, In momentul de față, să se procedeze la recon
struirea naționalei. Cu tact, cu calm și atenție deose
bită, tehnicienii vor putea înlocui jucătoarele care — din 
diferite motive ‘—* *“*" ------x‘!*!!
exigențelor 
impune ca 
sprijinul fi

nu mai poț face față pregătirii și 
reprezentativei, vor putea umple golurile. Se 
această operație delicată să fie făcută cu 
contribuția tuturor tehnicienilor, ața cum se

impune o colaborare permanenta, sinceră, in elaborarea 
ți punerea in practică a programului de pregătire, de 
selecție și promovare a noilor elemente.

In dificila sa misiune de cucerire a supremației, hand
balul feminin trebuie să fie în permanență îndrumat, 
sprijinit ți controlat de forul de specialitate, for care 
reunește cele mai capabile forțe ale acestei discipline.

Pregătirea echipei, evoluția sa in competiții, cunoaște
rea din timp a tuturor adversarilor, realizarea unui pro
gram competițional care să acopere toate nevoile — iată 
numai citeva din sectoarele in care colaborarea fede
rație — tehnicieni — medici sportivi — cercetători tre
buie să acționeze continuu, ferm.

Activitatea de pînă acum, valoarea recunoscută a an
trenorilor noștri, talentul ți 
optime de pregătire ce le 
certitudinea că handbalul 
cea mai înaltă treaptă.

sirguința sportivelor, condițiile 
sint puse la dispoziție ne dau 
feminin românesc va urca pe

Hristache NAUM



PROGRESULSE ANUNȚA UN RETUR PASIONANT
La sfirșitul acestei săptămîni se reiau 

întrecerile campionatului Diviziei A la 
popice, ediția 1873—1974. Cele 40 de for
mații participante la cea mai Importan
tă competiție Internă s-au pregătit intens 
pentru finalul campionatului, care va 
Stabili echipele (după încheierea „ostili
tăților" în serii) ce se vor Întrece pen
tru desemnarea campioanelor, la femei 
și bărbați. Dintre fruntașele celor patru 
serii, doar echipa feminină Rapid Bucu
rești are o situație care o scutește de 
orice emoții în retur, ea avînd un avans 
de 8 puncte față de următoarele clasate 
și este singura formație neînvinsă In 
prima jumătate a întrecerilor. In celelalte 
serii — Voința Tg. Mureș, la femei, se
ria Nord și Constructorul Galați — mas
culin. seria Sud. au cîte două puncte în 
plus rață de competitoarele de pe locu
rile secunde, iar fruntașa seriei Nord. 
In bărbați. Voința Cluj, se află la egali
tate cu formațiile situate pe pozițiile 
2—3. Deci, sc anunță un retur ..tare". în 
care divizionarele vor lupta din răspu
teri pentru a aiunge pe primele trei 
locuri în serii (participante la turneul 
final), cit și pentru evitarea ultimelor 
două locuri in grupe, ale căror ocupante 
vor retrograda.

Dintre divizionarele care s-au pregătit 
Intens pentru retur amintim pe Voința 
București, fostă campioană a tării la 
femei in 1970 și 1972, iar acum aflată pe 
locul 9 In seria Sud ! Stînd de vorbă eu 
antrenorul AI. Andrei, el ne-a spus că 
fetele de la Voința vor să se reabiliteze, 
să revină in plutonul fruntaș al seriei 
șl să participe, ca șl anul trecut, la con
fruntarea finală pentru titlu. Un obiectiv 
care la prima vedere pare foarte greu de 
atins (Voința are numai 6 p). Dar pen
tru realizarea căruia s-a muncit în ulti
mele două luni și astfel există șanse ca 
el să fie totuși îndeplinit. La ultimele 
antrenamente controlate, echipa a dat 
dovadă de multă omogenitate — media 
la 100 lovituri mixte fiind de 420 p d —, 
Iar o serie de jucătoare, ca, de pildă, 
Cornelia Petrușca. Cornelia Grecescu, ca 
și tinerele Eva Litași, EUsabeta Badea 
au multă precizie în joc. confirmarea 
redresării fostei campioane o vom putea 
primi chiar după primul joc. cel de 
sîmbătă. cînd Voința va întîlni, pe arena 
ei. pe lidera seriei, Rapid București.

Alte formații, în cazul cărora perioada 
dintre tur și retur a fost folosită din 
plin pentru îmbunătățirea jocului sînt șl 
Cetatea Giurgiu. Petrolul Băicoi. Voința 
Craiova, Laromet București, Voința Tg- 
Mureș — la femei. Jiul Petrlla, Minattr 
Baia Mare, Gloria București. I. C. Ora
dea, C.F.R. Tg. Mureș — la bărbați.

Cu indisponibilități serioase vor abor
da returul Voința Cluj. Hidromecanica ți 
Metrom Brașov. Din aceste formații 
unele jucătoare s-au retras din activita
tea competițlonală, iar altele nu mai 
pot juca" din diferite motive.

Una dintre noile promovate în cam
pionatul masculin. Industria sîrmei Cîm-

pia Turzil, care in tur, din lipsă de 
arenă corespunzătoare, a susținut toate 
partidele in deplasare, Va juca, in fine, 
acasă. Acum, noua popleărle cu patru 
piste din Clmpla Turzil este gata și în
trunește toate calitățile unei arene mo
derne.

Biroul federal a decis rejucarea medu
lui feminin C.S.M. Reșița — Dermagant 
Tg. Mureș (seria Nord), la Arad. In ziua 
de 25 martie. După disputarea partidei 
respective (in toamnă) s-au Ivit neînțe
legeri de interpretare intre cele două 
echipe. Una a considerat jocul ca fiind 
amical, Iar cealaltă (Dermagant, care 
dștigase) oficial. In timp ce arbitrul (M. 
Torok din Arad) n-a specificat pe foaie 
caracterul jocului, lăsind la latitudinea 
federației ca să hotărască. Pentru ne- 
aplicarea regulamentului, «cbltrui Torok 
a fost suspendat pe șase luni.

R. TOMA
CLASAMENTELE SERIILOR. 

Înaintea returului 
FEMININ — SERIA SUD

SERIA

1. RAPID BUCUREȘTI 9 9 0 0 11832 18
2. Gloria București 9 5 0 4 11492 10
3. Voința Constanța 9 5 0 4 11351 10
4. Cetatea Giurgiu 9 5 0 4 8812 10
5. Laromet București 9 4 0 5 11358 8
6. Petrolul Băicoi 9 4 0 5 11279 8
7. Metrom Brașov 9 4 0 5 9150 8
8. Voința Galați 9 4 0 5 6736 8
9. Voința București 9 3 0 6 11404 6

10. Voința Ploiești 9 2 0 7 9173 4
NORD

1. VOINȚA TG. MUREȘ 9 8 0 1 9170 16.
2. Voința Craiova 9 7 0 2 9239 14
3. Voința Cluj . 9 6 0 3 11873 12
4. U. T. Arad 9 5 0 4 8981 10
5. Voința Oradea 9 4 0 5 11141 8
6. C.S.M. Reșița 8 3 0 5 11379 6
7. Voința Mediaș 9 3 0 6 11269 6
S. C.F.R. Tg. Mureș 9 3 0 6 10930 6
9. Hidromecanica Bv. 9 3 0 6 9082 6

10. Dermagant Tg. M. 8 2 0 6 6630 4
MASCULIN — SERIA SUD

1. CONSTR. GALAȚI 9 7 0 2 25872 14
2. Rafinăria Teleajen PI. 9 6 0 3 20212 12
3. Dacia Ploiești 9 5 0 4 24194 10
4. Gloria București 9 5 0 4 20170 10
5. Flacăra Cîmpina 9 5 0 4 19209 10
6. Rapid București 9 4 0 5 24859 8
7. Voința București 9 4 0 5 24817 8
8. Petrolul Ploiești 9 4 0 5 24769 8
9. Victoria Bod 9 3 0 6 18531 6

10. Constr. București 9 2 0 7 18378 4
SERIA NORD

1. VOINȚA CLUJ 9 7 0 2 19794 14
2. Jiul Petriia 9 7 0 2 1474S 14
3. C.F.R. Tg. Mureș 9 7 0 2 14594 14
4. I.C. Oradea 9 6 0 3 15562 12
5. Minaur Bala Mare 9405 24729 8
6. Electrica Sibiu 9405 24513 8
7. C.F.R. Timișoara 9 4 0 5 19323 8
8, Lemnul Satu Mare 9 3 0 6 19054 6
9. Ind. sîrmei C. Turzii 9 2 0 7 33661 4

10. Voința Tg. Mureș 9 10 8 24090 2

LA ZI

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
,,TRIUMF“ CU GINDUL O REUȘITĂ IZOLATĂ

LA DIVIZIA B

CDivizionara 
Triumf a avut o 
în tur, ocupînd, 
primei jumătăți 
locul doi în seria a V-a, la un 
punct de lider (Voința București). 
După obișnuitul control medical 
examen trecut cu bine de toți 
componenții formației, la apelul 
antrenorului Gh. Teodorescu, pen
tru primele antrenamente în aer 
liber (11 ianuarie), au răspuns 
prezent următorii jucători : Petre 
Iosif (fost ia Metalul București), 
Tichigiu, Călărașu, Simion (de la 
F. C. Galați), Dudea, Iosif, Neagu, 
Hadadea. Stan, Rateu, Radu Ion, 
Bîndea, Udroaica, Pavlovici, La- 
zăr, Radu Ilie. în vederea atin
gerii obiectivului propus pentru 
retur (promovarea în Divizia, B), 
în planul de pregătire a echipei 
sînt incluse o serie de meciuri de 
verificare cu formații ca S, N. Ol
tenița, Autobuzul, Progresul, 
Steaua și Dinamo.

bucureșteană 
comportare bună 
după încheierea 

a campionatului,

Pavel PEANA

Antrenorii echipei Vulturii Tex
tila Lugoj, profesorii de educație 
fizică Dânilă Otjraan și Mircea 
Dragoș, se declară nemulțumiți de 
evoluția și rezultatele formației lor 
în prima parte a campionatului. în 
meciurile disputate pe teren pro- 

' priu, fotbaliștii din Lugoj au acu
mulat 15 puncte din 16 posibile, 
cedînd un singur punct Olimpiei 
Oradea (1—-1). Pe terenurile adver
sarilor însă, ei au fost învinși de 
8 ori, un singur joc lermînîndu-l 
la egalitate, la Satu Mare, cu Olim
pia. adică tocmai în fața liderului 
seriei ! O reușită izolată, căreia 1 se 
poate da o dublă interpretare : un 
draw intimplător. un „accident** sau 
un rezultat care nu face decît să 
evidențieze resursele nevalorificate 
ale echipei.

Lotul formației lugojene cuprin
de cîțiva jucători cunoscuți, expe
rimentați. trei dintre ei trecuți prin 
Divizia A (portarul Marincan și 
înaintașul Stoian —■ foști la Jiul, 
mijlocașul Emil Dumitru — fost 
la F.C. Argeș). Antrenorii explică 
randamentul nesatisfăcător al for
mației prin lipsa ei de omogenitate, 
jucătorii amintiți, plus Apostol (de 
la Metalul București), fiind legiti-

mâți în vară, cu doar cîteva săptă- 
mîni înaintea începerii campionatu
lui. Pentru retur, însă, sînt premise 
ca jucătorii să se acomodeze în joc 
și să obțină rezultate în consecință.

Vulturii Textila l ugoj — clasată 
pe locul 12, cu 16 p — s-a antrenat 
două săptămîni în stațiunea Slănic 
Moldova, unde accentul a fost pus, 
firește, pe pregătire fizică și rezis
tență. La Slănic, componenții echi
pei (Marincan, Stîncel. Fiș'eag, A- 
petrei, Aruncuteanu, Apostol, Bo
rtea, Frantz. Cheran, Hagiu, Grize.i, 
Imereanu, Albertuș, Radulescu, Lu- 
chescu, Emil Dumitru, Stoian si 
Vraja), nici n-au văzut mingea, 
antrenamentele specifice urmînd a 
se efectua pe stadionul din Lugoj.

Antrenorii Otiman și Dragoș ne 
mărturiseau că obiectivul echipei 
este ocuparea, la sfîrșitul campio
natului, a unui loc în prima jumă
tate a clasamentului.

D. V.

MECIURI AMICALE
A ÎNVINS PE TEHNOMETAL (3-0)

PE ELECTRONICA (6-2)
miercuri,
susținut,
dr. Staicovici, două tne-

Progresul Bu- 
pe stadionul

Marți Șt 
curești a 
din strada 
ciuri de verificare. Divizionara O 
Tehnometal i-a fost prima parte
neră de antrenament, întîlnirea 
încheindu-se cu scorul da 3—0 
(2—0) în favoarea jucătorilor an-

RAPID - F. C.
Giuleștenii au suferit ieri, in fieful 

lor, al doilea eșec consecutiv în fața 
unei divizionare B. Rezultatul nu in
teresează, desigur, în această perioa
dă a pregătirilor și verificărilor, dar 
nici nu se poate face, totuși, abstrac
ție de el. Esențial ni se pare, însă, 
că Rapidul a fost depășit — și du
minică, in meciul cu Progresul, și 
ieri, în cel cu F. C. Galați — nu 
numai pc tabela de marcaj, ci și în 
teren, unde nu a fost capabil, și nu 
a avut resurse să se impună in fața 
unui adversar dintr-o 
oară. Și duminică, și 
au manifestat carențe 
■trei compartimente.

Oaspeții, dirijați și

trenați de Viorel Mateianu. Golu
rile au fost marcate de Țevi, Cos- 
ma și Manole. în partida disputa
tă ieri dimineață, în compania 
Electronicii Obor, „be” ■“ 
învins cu scorul de 
prin golurile 
Bataciîu (2),

înscrise
Dragnea

GALAȚI 0-1

în
.bancarii" au 

6—2 (4—1), 
de Țevi (2), 
și Dinu.

(0-1)
in careu, comis de Danla un henț, 

Coe.
Alături de 

spectatori prezenți ieri pe stadionul 
Giulești, am rămas surprinși și ne
dumeriți de schimbările operate in 
linia ofensivă a Rapidului : au fost 
înlocuiți Năstureseu și Bartales, care, 
atît cit au jucat, s-au dovedit a fi 
cei mai activi înaintași ai gazdelor...

D. VIȘAN

cei aproximativ 1 500 de

divizie inferi- 
ieri, feroviarii 
în toate cele

POLITEHNICA TIMIȘOARA -
OLIMPIA ORADEA 2-0 (2-0)

__ ... . , . mobilizați de 
excelentul’ Dan Coc, ’nu au impresio
nat decît prin maniera aproape im
pecabilă in care au aplicat tactica 
jocului la ofsaid. Golul lor a fost 
înscris în min. 15 de Manea, care a 
speculat o greșeală colectivă de 

plasament a fundașilor rapidiști.
Bișniță a ratat in minutul 73 o lo

vitură de la 11 m, acordată in mod 
just de arbitrul Dumitru Predescu,

alocuri 
cu viu 
spectatori 

z.enți pe stadionul Politehnica, 
ții au dominat în majoritatea ținu 
dar au marcat numai la începutul par
tidei prin Covalclc (min. 3) șl l.^ța 
(mln. 6). Politehnica a folosit următoa
rea formație : Ga'ooraș (Catena) —
Mloc (Maier). paitlnlșan, Arnăutu. Po
pa — Mehedinții. Șchiopu (Surdan) — 
Floare?, Lața, Bojin. Covalcie.

P. ARCAN — coreyp.

CONVORBIRE INTRE

Partidă atractivă, pe 
spectaculoasă, urmărită 
de cel peste 1 500 de

DOUĂ GENERAȚII

chiar 
Interes 

pre- 
studen

tul.

- ? O cînainte de a trece la un nou tui 
de ori^onț. ...pțțn taberele diviziona
relor noastre de rugby, să anunțăm 
evenimeDjțHlc.. săptămînii : sîmbătă, 
cu începere ae la ora 10,30, va a- 
vea loc, Ta sediul C.N.E.F.S., în sala 
de Ia etajul VIII, ședința plenară 
a Federației Române de specialitate.

Și acum, „telexurile" de vacanță:
• Campibâna de anul trecut, 

Steaua, se află- din nou în fruntea 
clasamentului, decisă, după cum se 
pare, să-și^aț)ere titlul. Antrenorul 
Petre Cosmăncscu (care este și unul 
dintre conducătorii tehnici ai „na
ționalei?} și-a fixat reîntîlnirea 
cu „băieții" săi încă în primele zile 
ale anului. De atunci, campionii 
s-au antrenat de 3—4 ori pe săptă- 
mînă, pe terenul lor din Complexul 
Ghencea. Luni, Steaua a plecat la 
Predeal, unde accentul se va pune, 
după cum ne spunea P. Cosmănes- 
cu, pe pregătirea fizică generală, 
dar vor fi privite cu seriozitate și 
partidele de verificare, în compa
nia echipei reprezentative sau a 
unor divizionare.

Militarii prezintă același lot cu 
care au început campionatul. Deci : 
Durbac, Zafiescu, R. Ionescu, Braga, 
Teleașă. Budică, Suciți, Enaclie. 
Vasilică, D-tru Alexandrii, Matees
cu, Țața, Corneliu, Achim, Postola- 
che, Pintea, Șcrban, M. Ionescu, 
Bucur, Ciornei, Cioarcc, Gh. Mir
cea, Munteanu, Giba, Nedelcn. Io- 
niță, Șt. Nișolae, Ilieșu, Radu, Pena, 
Benedek.

o La 13 ianuarie, Parcul copilu
lui i-a primit la antrenamentul 
inaugural din 1974 pe jucătorii Gri- 
vîței roșii. De atunci, pregătirile au 
însemnat un ciclu de trei antrena
mente pe săptămînă. La „catedră" 
— proaspătul antrenor emerit Vio
rel Moraru, împreună cu Radu De- 
tnlan, două nume mari din lumea 
sportului cu balonul oval de la noi. 
Ei au analizat sezonul de toamnă 
gîndind la lupta aprigă pe care o

vor da pentru titlu (după cum 6e 
știe, Grivița Roșie este momentan 
pe locul 2, la egalitate de puncte 
cu liderul, dar < 
ferior), împreună 
miori, Marinescu, 
Săbău, Negoescu, 
vlovici, Comănici,
Măcăneață, Stoica Enciu, Dumitres
cu, Pop, Pasache. FI. Atanasiu, Ve- 
luda, Roșu, Miculescu, Toma, Gîrja- 
bu, Suitaru, Traicu, Mezaroș, Ni- 
chcscu, Scarlat, Bunduc, Mengher, 
Dinu, Ciulei și alți nou promo
vați. Preparativele pentru asaltul 
de primăvară vor fi completate și 
cu o perioadă de munte, la Predeal. 
Nu vor lipsi, firește, meciurile a- 
micale.
• La telefon, Gheorghe Drobotă, 

din Iași.
— Ce face echipa 

dumneavoastră ?
—..Ne străduim să 

nul pierdut! Pentru 
cu toții de acord : rezultatele au 
fost sub posibilitățile lotului. Și, 
cum știm că cine se scoală de di
mineață departe ajunge, ne-am 
reunit de la 9 ianuarie. Cele patru 
antrenamente 6ăptămînale se desfă
șoară în sală sau afară. Deoarece 
ne aflăm în 
fizică, pe... 
antrenorul 
Gheorghiu.

— Toată J 
Iul dv. ?

— Majoritatea. Aceasta pentru că 
Tăcu și Geamănă, fiind studenți la 
I.E.F.S., se află într-o tabără, la 
schi, Laszlo susține Examenul de 
stat, iar Căldăraru și Țopa se află 
în convalescență. în rest, întreg lo
tul, adică Mihalașcu, N. Drobotă, 
Precul, Bădilă, Nicolau, Mânase, 
Spiratos, Borș, Pascal, Zamfir, Ru- 
joiu. Marinei, Filipescu, Cihodaru, 
Popa, Cacoveanu, Botgros, Petrea, 
Manole.

cu esaveraj in- 
cu elevii lor : Si- 
Țibuleac, Ghiță, 
Damaschin, Pa- 

, Barbu, Bărgăunaș,

antrenată de

refacem fere
că am căzut

perioada de acumulare 
primul plan a trecut 
secund, prof. Virgil

lumea răspunde la ape-

Geo RAEȚCHI

(Urmare din pag. 1)

celor
sportivii elevi ai

Astfel, s-a oferit posibilitatea 
mai talentați dintre

județului Constanța, viitorii perfor
meri, să facă pași buni pe calea a- 
firmării lor.

PROGRESE
Progrese sensibile

SENSIBILE FAȚA DE ANUL PRECEDENT

FLACĂRA ROȘIE LANSEAZĂ NOI JUCĂTORI
Formația 

roșie (din Divizia C> și-a început 
mai devreme decît în alți ani pre
gătirile pentru noul sezon, efec- 
tuînd primul antrenament la 6 ia
nuarie. „Pielării" sînt hotărîți ea, 
în retur, să aibă o comportare mai 
bună decît în tur.

Antrenorul lor, Olimp Mâteeseu, 
are la dispoziție următorul lot de 
jucători : Păun, M. Petre, Ghiță, 
Denu Nicolae, Bora, Mihai, S. Va
sile, Benga, Dascălu, lozu, V. Con
stantin, Coșeriu, Burca, Simion, A. 
Nicolae, Ionescu, P. Ivănescu (un 
junior promovat din pepiniera pro-

bucureșteană Flacăra prie), N. Constantin Durcea, Straț 
IV Au plecat la alte echipe : Co- 
jocaru (Metalul Buc.). Grigore Ște- 
fan (F.C. Argeș) și N. Decu (Univ. 
Craiova). Venind în sprijinul echi
pelor care se pregătesc pentru noul 
sezon, asociația sportivă organizea
ză și în acest an tradiționala com
petiție „Cupa Flacăra roșie", între
cere care reunește la start echipe 
din „Promoție", „Onoare" și Divi
zia C. în programul de pregătire a 
echipei mai sînt prevăzute jocuri 
amicale cu echipe din „A“ și „B“.

V. IORDACIIE

ACTUALITĂȚI
MECIUL CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA LA 16 OCTOMBRIE
• in aceeași zi se vor intilni și echipele de juniori

și tineret ale celor două țări
A fost stabilită data de disputare a meciului amical dintre primele 

reprezentative ale României și Cehoslovaciei. Partida se va desfășura la 
16 octombrie a.c. în Cehoslovacia, într-un oraș care va fi stabilit ulte
rior. în aceeași zi se vor întîlni și reprezentativele de tineret și juniori 
ale celor două țări. Juniorii vor juca într-p localitate din Cehoslovacia, 
iar echipele de tineret (sub 21 și 23 
oane din țara noastră.

de ani) se vor confrunta pe stadi-

CIND SE VA DISPUTA PARTIDA OBSERVATORI ROMÂNI LA MECIUL
RAPID - S.C. BACĂU IUGOSLAVIA - SPANIA

Pescara și Ingli®! doresc un retur bun
Steagului roșu Brașov

în autocarul care transporta lo
tul echipei Steagul Roșu pentru al 
doilea joc de verificare din acest an, 
cu Metalul București, se aflau trei 
generații de fotbaliști. De o parte 
„vechea gardă”, din care au mai 
rămas doar Jenei, ICusu, Pescaru și 
Gyorfi, intermediarii Olteanu, Giier- 
gheli, Cadar și Zotincă, alături de 
„noul val“ reprezentat de Purcariu, 
Clipa, Hîrlab. Naghi, Mateescu I 
și II. Șerbănoiu, Anghel, lambor și 
Fanici. Lipsea

Sport Club Bacăii a solicitat fe
derației, printr-o adresă, ca meciul 
pe care îl va susține în prima e- 
tapă a returului, la București cu 
Rapid, să se dispute în ziua de 
sîmbătă 2 martie, cu o zi înain
tea inaugurării oficiale a sezonu
lui. Solicitarea clubului băcăuan 
este motivată de faptul că echipa 
antrenată de Constantin și Petrică 
Rădulescu va juca în ziua de 6 
martie, la Bacău, cu Levski-Spar- 
tac Sofia în „Cupa Balcanică".

Comisia de competiții a federa
ției și-a dat asentimentul, dar Bi
roul federal urmează să avizeze 
și el, într-o viitoare întîlnire, ce
rerea băcăuanilor.

Antrenorii Vjismiin ȘlautiAU; și Ni
colae Petrescu vor urmări partida 
Iugoslavia — Spania, de la 13 februa- ■ 
rie, de la Frankfurt, meci-baraj pen
tru turneul final al C.M. Tehnicienii 
noștri vor urmări în special echipa 
Spaniei, viitoarea adversară a selec
ționatei noastre in Campionatul Eu
ropei.

NE VIZITEAZĂ SPARTA PRAGA
La invitația 'clubului Petrolul 

Ploiești, formația cehoslovacă Spar
ta Fraga va efectua, între 15 șj 25 
februarie, un turneu de trei jo
curi în țara noastră. Echipa pra- 
gheză va susține un meci la Plo
iești, cu Petrolul, ceilalți doi ad
versari urmînd a fi desemnați.

Angheiini, plecat

PESCARU
Turcia.

din
cu Iotul reprezentativ
Marea majoritate a acestora 
urmă au primit credit din partea 
antrenorului Nicolae Proca, făcînd 
deja cunoștință cu aerul tare al 
Diviziei A. De fapt, Steagul roșu 
deține primul loc în clasamentul 
promovărilor, nu mai puțin de șase 
debutanți îmbrăcînd echipamentul 
galben-negru al stegarilor în turul 
actualului campionat. Pe una din

banchetele autocarului, Pescaru și 
Anghel, după toate probabilitățile 
titulari în componența liniei de 
atac, vîrf și extremă dreaptă, în
cep o discuție aprinsă.

Pescaru : „Miți, Anghele, cu cali
tățile tale e păcat... să mai faci 
un dribling în plus. Odată ce ai 
depășit fundașul advers, caută să 
centrezi imediat, din viteză. Numai 
așa îi putem surprinde pe apără
tori. Tu obișnuiești să-l mai întorci 
odată pe fundaș, întîrzii centrarea 
și nici, eu, ca vîrf, nu mai știu ce 
am de făcut în interiorul careului. 
Acea secundă în plus nu face alt
ceva decît să îi ajute pe fundași să 
se replieze, să mă marcheze strict 
și astfel să se irosească o bună po
sibilitate de finalizare".

Anghel: „Ai dreptate. Sînt însă 
situații cînd demarez pînă la li
nia de fund a terenului, mă uit 
cu coada ochiului și nu văd pe ni
meni de-ai noștri demarcat. Aceasta 
este explicația pentru care întîr
zii puțin acțiunea. O fac în sco
pul ca voi, cei din fața porții, să 
vă creați o poziție favorabilă de a 
șuta".

Pescaru :
Nu e bine. Centrează din prima 
fază, că noi urmărim traiectoria 
mingii și ne întîlnim cu ea cînd 
nu se așteaptă nimeni. Dacă ai să 
procedezi așa, să vezi cîte goluri 
vom marca în returul campiona
tului în porțile adversarilor*.

Anghel: „Iți promit că am să-țl 
urmez sfatul. Să știi că deprinde
rea asta, cu driblingul în plus, 
mi-am format-o în ultimele jocuri 
din tur, cînd erai accidentat și n-ai 
mai putut face parte din formație. 
Nu mai avea cine să mă sfătuiască 
din teren. Cînd îți auzeam glasul, 
dădeam drumul automat la minge. 
Mă mai muștruluia de pe margine 
antrenorul nostru, Proca. Dar dacă 
rezultatul ne era favorabil, 
și eu basma curată".

Pescaru: „Pentru retur 
să ne mobilizăm cu toții în 
îneît echipa să marcheze o creș
tere valorică. Voi, cei tineri, ați

ANGHEL
„Ascultă-mă pe mine.

ieșeam

trebuie 
așa fel

așa

Progrese sensibile — ca urmare a 
eforturilor mai susținute depuse în 
perioada ce a trecut de la apariția 
Hotărîijii <le. partid — au fost reali
zate și in domeniul sportului de per
formantă, în care județul Constanța 
(cu cefe trei, cluburi sportive ale sale, 
două șpoli spbițtive și 18 asociații pu
ternicei înglobțnd un număr de 8 714 
sportivi legitimați și 7 679 clasificați 
— dintre care 37 maeștri ai sportului 
—, prebiurt Și 51 de echipe diviziona
re — 11 în „A" și 17 în „B“, restul 
fiind îp „C‘‘ și în divizia școlară și 
de juniori) se afirmă ca o forță în 
continuă creștere pe plan național. în 
enul 1973, sportivii constănțeni au cu
cerit 48 de titluri de campioni ai țării 
(față de 44 în 1972) și au stabilit 82 
de noi recorduri republicane (cu 18 
mai mult decît în anul precedent). 
150 dintre ei (cu un an în urmă 130) 
au fost selecționați în loturile repre
zentative de seniori, tineret și juniori,

— în majoritatea lor

FRUMOASE EXEMPLE DE
Preocupările pentru atragerea unor 

mase mai largi de tineri la practica
rea exercițiilor fizice și sportului, ca 
și pentru creșterea performanțelor 
sportive (obiectiv ce implică o aten
ție sporită și in depistarea, selecțio
narea și promovarea tinerelor talente, 
precum și în direcția îmbunătățirii 
procesului de educație a sportivilor) 
li s-au adăugat, în mod firesc, cele 
îndreptate spre dezvoltarea bazei ma
teriale. Astfel, au fost date, în ultima 
vreme, in folosință complexul I.C.H. 
din Constanța (pe care am și avut 
posibilitatea să-1 vizităm, apreciind ini
țiativa și hărnicia celor ce au contri
buit la transformarea lui dintr-un fost 
hangar), cel din Medgidia^ (Un alt fru
mos exemplu de inițiativă locală ofe
rit de Consiliul popular și cetățenii

evoluînd 
succes — sub culorile țării în dife
rite competiții internaționale. în mod 
deosebit s-au distins cu acest prilej 
prin comportarea și rezultatele lor 
Constantin Alexandru — campion mon
dial de juniori la lupte, Viorel Du
mitrescu — medaliat eu „bronz" la 
campionatele mondiale școlare de a- 
tletism, Ilie Victor — locul IV la a- 
ceeași competiție, lancu Vangheliei 
— locul IV la C.E. de lupte libere, 
Traian Cerchia și Ilie Daseăiu — me- 
daliați cu „bronz" la Balcaniada de 
box. Elena Pricop — medaliată cu 
aur și bronz la Balcaniada de scrimă, 
frații Coslache — medaliați cu aur și 
bronz la Balcaniada de atletism. Gh. 
Bercea — 4 medalii la Balcaniada de 
haltere, Ebu, Holbau, Pop și Grosu — 
componenți ai echipei de rugby a 
României, campioană europeană 
juniori.

INIȚIATIVĂ Șl HĂRNICIE 
orașului), terenurile de tenis 
T.C.I.N.D. și T.C.I.F., terenurile _și 
Iile ..... .......................
Industrial-construcții din 
bazele sportive din comunele Poarta 
Albă, Cogealac, Oltina, Băneasa, Va
lul Traian și altele, realizate in ma
rea lor majoritate din resurse locale 
și prin muncă patriotică. Referin- 
du-se, de altfel, la această problemă 
în cuvintul pe care l-a luat la ședin
ța amintită, tovarășul Constantin Jur- 
că, prim-secretar al Comitetului ju
dețean U.T.C., aprecia — cu justifica
tă satisfacție și mîndrie — la peste 
6 milioane de lei contravaloarea mun
cii voluntare prestate de tineri la a- 
menajarea bazelor sportive nou apă
rute.

CU

la

ale 
să- 

de sport de Ia liceele nr. 3, 5 și 
‘ ............... Constanța,

LIPSA DE CONTINUITATE - UNA DIN

ridică, totuși, la nivelul cerințelor și 
al posibilităților existente. PUTERNI
CUL AVINT ECONOMIC ȘI SOCIAL 
PE CARE ÎL CUNOAȘTE JUDEȚUL 
CONSTANȚA, POTENȚIALUL UMAN 
ȘI MATERIAL DE CARE EL DIS
PUNE, OFERĂ CONDIȚII PROPICE 
PENTRU O DEZVOLTARE SUPE
RIOARA CANTITATIV ȘI CALITA
TIV A ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT PE PLAN LOCAL. 
CONDIȚII CE TREBUIE, ÎNSĂ, MAI 
BINE VALORIFICATE DEClT PÎNÂ 
ACUM.

Convenindu-se că ceea ce s-a reali
zat in privința sportului de masă — 
sub impulsul generos ai Hotărîrii de 
partid — constituie doar un start bun, 
s-a insistat asupra necesității conti
nuării și consolidării operei începute, 
a sporirii eforturilor și preocupărilor 
pentru o mai largă propagare a exer
cițiului fizic și a sportului in rîndurile 
oamenilor muncii, îndeosebi ale tine
retului. în mod foarte judicios, tova
rășul George Crișovan, secretar al 
Comitetului județean de partid, făcea

observația, în cuvintul său, că prin 
organizarea din cînd cînd a unor cro
suri, fie ele oricît de spectaculoase, 
nu se va obține — decit. poate, in 
mică măsură — efectul cel mai im
portant pe care îl dorim, acela ca 
exercițiul fizic și sportul să-și capete 
locul cuvenit in activitatea cotidiană 
a oamenilor.

Lipsa de continuitate în activi
tatea sportivă, caracterul sporadic al 
unor acțiuni sau formalismul lor re
prezintă, din păcate, un fenomen mai 
larg, pe care — așa cum s-a desprins 
din ședința amintită — îl întîlnim și 
in multe întreprinderi și instituții 
(Șantierul naval Constanța. Combina
tul Chimic Năvodari, I.H.R. Mamaia, 
C.F.R. Medgidia, Fabrica de șuruburi 
Saligny, P.T.T.R. sînt numai citeva 
exemple) unde campionatul asociației 
sportive sau aite întreceri de masă se 
desfășoară cu dese și lungi întreru
peri, eoea ce duce la scăderea intere
sului salariaților. Fi; ș e, m toate a 
ceste cazuri, responsabile de situația 
creată nu sînt numai conducerile a- 
sociațiilor, ci și comitetele sindicate
lor, cele ale organizațiilor U.T.C., care 
manifestă o slabă preocupare pentru 
activitatea sportivă, chiar și conduce
rile administrative, care nu dau spri
jinul necesar.

fecționate în cadrul județului, de 
■tre industria locală). Tovarășul 
mitru Ivan, prim-vicepreședinte 
C.J.E.F.S., a pus, la rindul său, 
discuție problema (pendinte de 
nisterul Turismului) a prețurilor
intrare la bazinul acoperit din Ma
maia, care depășesc posibilitățile co-

că-
Du- 

al 
în 

Mi- 
de

piilor și împiedică astfel accesul aces
tora ia cursurile de înot. El a propus 
— ceea ce ni se pare a fi o măsură 
judicioasă — să se permită intrarea 
gratuită Ia bazin 
prețuri scăzute a copiilor 
din grădinițe 
patru ani de

și a celor 
școală.

sau cu bilete la 
preșcolari 

din primii
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DE APRECIERE A VALORII PERFORMANTELOR!

depășit perioada de acomodare, 
că am convingerea unei evoluții 
superioare. Cu Șerbănoiu la mij
locul terenului, cu tine pe extrema 
dreaptă, ca să nu mai vorbim de 
Angheiini, Naghi, Hîrlab și Mate
escu I, la care se adaugă experien
ța noastră, a celor mai vîrstnici, 
este exclus să nu aducem satis
facția dorită, atît antrenorului nos
tru, cît și inimoșilor noștri supor
teri".

Angliei : „Și eu am aceeași încre
dere în posibilitățile noastre, cu 
toate că în primele șapte etape ne 
așteaptă meciuri foarte grele, cu 
L.T.A., Universitatea Craiova, Ra
pid. F. C. Argeș, F. C. Constanța, 
Dinamo și Steaua. Există și o do
rință personală, de a mă număra 
printre jucătorii remarcați, gîndin- 
du-mă la o eventuală selecționare 
în lotul național, care nu dispune 
decît de două extreme de meserie, 
Troi și Marcu. Dar, mai ales, vreau 
să nu-1 dezmint pe antrenorul Pro
ca, care și-a pus mari speranțe în 
mine, promovîndu-mă de la juni
ori".

Pescaru: „Acesta este al 13-lea 
campionat al meu la Steagul roșu, , 
echipă de care mă leagă frumoase 
amintiri. Cît voi mai fi util vreau 
să-mi fac datoria pe deplin față 
de clubul unde m-am consacrat. Și, 
poate, la sfîrșitul acestui campionat 
voi trăi bucuria împlinirii unei 
dorințe pe care o aștept de multă 
vreme, acordarea titlului de maes
tru al sportului, avînd deja norma 
îndeplinită".

AFLUENȚA TINERILOR DE LA SATE (ÎNDEOSEBI

PE TERENURILE DE SPORT SE MENȚINE ÎNCĂ FOARTE
A FETELOR)

RESTRÎNSĂ

Supusă aceleiași analize critice, 
exigente, activitatea de performanță, 
cu toate acumulările notabile realizate 
in ultimul an, s-a dovedit, de aseme
nea, a nu fi lipsită de slăbiciuni și 
neimplinlri. Concluzia conturată în 
urma dezbaterilor purtate a fost ace
ea că, pe pianul rezultatelor sportivi
lor constănțeni, s-a vizat îndeobște 
ca plafon nivelul național și nu — 
așa cum esle normal și cum indică și 
Hotărirea de partid — nivelul inter
național, mondial chiar. In condițiile 
acestei limitări a pretențiilor și — 
implicit — a obiectivelor urmărite, 
nici contribuția județului Constanța 
la reprezentarea internațională a spor
tului românesc nu se poate spune că 
a fost întotdeauna pe măsura aștep
tărilor și posibilităților, chiar clacă se 
are in vedere faptul că nu puțini 
dintre sportivii de frunte ai țării cu 
care se mîndresc astăzi alte cluburi 
(îndeosebi din Capitală) sînt originari 
de pe meleagurile dobrogene.

Deficiențele care continuă să per
siste în domeniul selecției și promo
vării tinerelor talente. în procesul de 
instruire, în munca educativă, în uti
lizarea judicioasă a bazelor sportive 
existente, în asigurarea și folosirea 
mijloacelor moderne de refacere după 
efort. împiedică incă o creștere la 
parametrii optimi a performanțelor, 
ceea ce impune eforturi sporite pentru 
diminuarea și chiar înlăturarea aces
tor deficiente.

Adesea discutată și greu motivată, 
rămînerea in urmă la uncie ramuri 
de sport cit condiții deosebit de favo
rabile in județ (atletismul, înotul, ca
notajul, călăria) a făcut și in această 
nouă ședință obiectul unor vii critici 
(și autocritici), probabil că acum cu 
mai mult efect, deoarece au fost sta
bilite și măsuri practice pentru în
dreptarea stării de lucruri existente.

Apreciind, în cuvintul său, activita
tea desfășurată de organele sportive 
și ceilalți factori cu atribuții in do
meniul sportului pentru îndeplinirea 
prevederilor Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R., rezultatele promițătoare ob
ținute, dar neocolind unele dintre ne
ajunsurile ți deficiențele ce continuă

să persiste, tovarășul Miron Olteanu, 
secretar al C.N.E.F.S., s-a referit apoi 
pe larg la căile și modalitățile care 
pot asigura o și mai eficace dezvol
tare a sportului de masă și de per
formanță din acest important județ 
al țării, sugerînd, printre altele, adop
tarea soluției de înființare și conso
lidare a unor unități specializate Ia 
ramurile de sport cu tradiție și popu
laritate pe meleagurile dobrogene.

In încheierea acestei interesante și 
fructuoase dezbateri a luat cuvintul 
tovarășul Vasile Vilcu, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
care, subliniind condițiile tot mai bu
ne create activității de educație fizi
că și sport, s-a oprit apoi pe larg a- 
supra sarcinilor de mare răspundere 
ce revin organelor și organizațiilor 
de partid și de stat, tuturor factori
lor cu atribuții în mișcarea sportivă 
din județ pentru îndeplinirea cu efi
ciență sporită a prevederilor Hotărî- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. din anul 
trecut. Tovarășul Vasile Vilcu a in
sistat îndeosebi asupra necesității de 
a se asigura continuitatea în acțiuni
le de masă, atragerea mai largă a 
clementului feminin în practicarea 
exercițiului fizic și sportului, intensi
ficarea propagandei sportive, amena
jarea de noi baze sportive simple și 
terminarea lucrărilor acolo unde ele 
au fost începute, participarea mai 
amplă a tinerilor Ia munca patriotică, 
pregătirea sportivilor fruntași la nive
lul internațional, creșterea performan
țelor realizate, întocmirea unui pro
gram sportiv estival 
care să satisfacă 
români și străini 
litoral.

în legătură eu 
me dezbătute, cu 
pentru viitor, Biroul Comitetului ju
dețean de partid a adoptat o hotărire 
ale cărei prevederi — ce se adresea
ză deopotrivă organelor și organiza
țiilor de partid, ca și tuturor factori
lor cu atribuții în domeniul sportiv 
— vor da. fără îndoială, un nou $i 
puternic Impuls activității de educa
ție fizică și sport din acest județ.

Gheorghe NERTEA

LOTO-PRONOSPORT
ȘTIAȚI CA. .
...Astăzi este ultima zi pentru procu

rarea biletelor Loto la tragerea de mîine, 
vineri 1 februarie a.c. ?

...Tragerea Loto de mîine 
zatâ în direct din studioul 
ziune în jurul orei 19.10 ?

...Participanțli care obțin 
excursii în țară și peste hotare 
primi, la adresa notată pe bilet, toate 
indicațiile privind completarea formula
relor în vederea întocmirii formelor ne
cesare plecării ?

...Depunerea biletelor cîștigătoare Ia 
tragerea excepțională Loto din 29 ianua
rie a.c. se va face pînă în ziua de sîm
bătă 2 februarie a.c. la ora 13, în ora
șele reședință de județ și pînă mîine, 
vineri 1 februarie a.c., în celelalte loca
lități ?

...Programul concursului Pronosport da 
duminică 3 februarie a.c. este alcătuit in 
întregime cu meciuri din campionatul 
italian de fotbal diviziile A și B ?

.NUMERE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 30 IANUARIE 1974

va fi 
de

televi- 
televi-

ca premii 
vor

terenul de sport 
peste 80 la sută 

care lucrează 
agricole respective.

prezența fetelor pe 
deși ele reprezintă 
din efectivul tinerilor 
in cooperativele
Pe bună dreptate sublinia tovarășul 
Ion Velișcu, șeful secției organizatori
ce a Comitetului județean de partid, 
necesitatea ca organele sportive și 
ceilalți factori cu atribuții în dome
niul sportului să-și îndrepte mai mult 
atenția spre mediul rural, să acțione
ze pentru Întărirea organizatorică a 
asociațiilor sportive sătești, pentru a- 
cordarea unui sprijin de specialitate 
și întărirea propagandei sportive la 
sate.

Printre cauzele generatoare de difi
cultăți in activitatea sportivă de ma
să s-au menționat, de asemenea, 
proasta gospodărire a unor terenuri 
(in școli și la sate) și slaba calitate, 
ca și absența din comerț a anumitor 
echipamente și materiale sportive (in 
legătură cu acest din urmă aspect a 
fost, pe de o parte, criticată Direcția 
comercială județeană pentru contrac
tarea sub cerințe a unor categorii de 
produse destinate sportului, iar pe de 
altă parte s-a făcut sugestia ca o se
rie ds astfel de produse să fie con-

Deficitară sub raportul continuității 
se menține, în general, și activitatea 
sportivă la sate. Descompletarea 
consiliilor de conducere ale asociații
lor sportive sătești, lipsa de sprijin 
tehnic calificat din partea organelor 
sportive de specialitate, lipsa de ini
țiativă și de mobilitate, incapacitatea 
organizatorică, inactivitatea unor co
mitete ale U.T.C. și dezinteresul unor 
profesori de educație fizică din me
diul sătesc constituie cei mai adesea 
cauzele acestei stări negăiive de iu- 
cruri. Sint și cazuri, 
arătat in ședință, in care conducerile 
unor cooperative agricole refuză chiar 
să aloce pentru sport sumele legale 
din fondurile social-culturale ale uni
tăților lor. Așa se face că în comune 
ca Topraisar^ Mircea Vodă, Mihall Ko- 
gălniceanu, 
Seimeni și 
cooperatori și mecanizatori angrenați 
în acțiuni sportive este foarte res- 
trins. Și mai precară se prezintă si
tuația privind participarea tinerelor 
fete la activitatea sportivă. Astfel, 
în localitățile Ion Corvin, Mircea 
Vodă, Săliștea, Topalu, Independența 
aproape că nu se poate vorbi despre

după cum s-a
cît mai bogat, 

exigențele turiștilor 
ce vor sosi pe

LA

Tîrgușor, Negru Vodă, 
alțele numărul tinerilor

toate aceste proble- 
sarcinile stabilite

Fond general de premii : 1.083.913 
lei din care 67.781 lei report.

EXTRAGEREA I : 11 39 33 4 18 29
EXTRAGEREA a Il-a : 3 16 25 

10 40
Plata premiilor pentru acest, con

curs se va face astfel :
In Capitală, începînd de la 7 fe

bruarie la 30 martie 1974.
în țară, de la 11 februarie la 
martie 1974.

PRINCIPALELE CARENȚE 

DE MASĂ
P.C.R. din februarie—martie 

Biroul Comitetului județean

ALE ACTIVITĂȚII SPORTIVE
C.C. al 
1973 — . .
de partid a concluzionat că ele nu se

J ’’
Apreciind toate aceste realizări ob

ținute — rod al activității depuse 
pentru îndeplinirea Hotărîrii Plenarei

30

Rubrică redactată de
LOTO-PKONO5PORT



La Barcalona, în primul meci din C.C.E. la volei

DINAMO - HISPANO FRANCES 3-0 30 (Agerpres), — 
conferințe de pre- 
loc la New York,La Barcelona, în primul meci 

din „Cupa campionilor europeni" 
la volei, echipa masculină Dinamo 
București a întrecut cu 3—0 (14, 5, 
6) pe Hispano Frances. Setul I a 
fost în majoritatea timpului echi
librat 
șoare 
4-1), 
du-se 
după 
Celelalte două seturi au fost însă 
la discreția dinamoviștilor (superi-

(echipa spaniolă avusese u- 
.avantaje la început: 3—0,
voleibaliștii noștri impunîn- 
cu dificultate în prelungiri, 
o jumătate de oră de joc.

ori în toate compartimentele), care 
le-au terminat într-un timp mai 
scurt (20 și, respectiv, 21 de minu
te). Cel de-al doilea meci dintre 
aceste echipe (returul) se va desfă
șura astă-seară, tot la Barcelona. 
Reamintim că, în urma acestei du
ble întîlniri, se va cunoaște echipa 
care se va califica în cel de-al 
doilea turneu semifinal al C.C.E. 
programat între 8 șî 10 februarie în 
Olanda.

CAMPIONATELE EUROPENE DE PATINAJ ARTISTIC

IRINA RODNINA SI ALEKSANDR ZAIIEV
9 9

ÎNTRECERII
DUPĂ „INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASĂ ALE CEHOSLOVACIEI lo tri

• Opiniile anlrenoarei emerite Ella Constantinescu

• Mingile grele de plastic favorizează jocul ofensiv
• Pregătiri comune cu

ZAGREB, 30 (prin telex, de 
misul nostru).

L-am Întrebat pe Serghei 
ruhin, căruia i-am dat incontestabil 
nr. 1 intr-un „clasament" al specta
torilor, dacă i se par interesante a- 
ceste campionate. Răspunsul: „Foarte 
interesante, fiindcă eu nu patinez...". 
Butada marelui absent de pe gheață are 
temei de adevăr. Dacă l-am pierdut 
pe Cetveruhin, ca și pe Nepela, în 
schimb avem o luptă deschisă, ca 
niciodată, pentru primele locuri în 
întrecerea seniorilor patinei. Cu cei 
„doi mari", medaliile de aur și ar
gint ar H avut adresanții cunoscuți 
dinainte. Acum, e loc de pronosticuri, 
calcule, supoziții, totul ce face, pen
tru cronicar și specialist, farmecul

Cetve-

sportive. Și bineînțeles

NEW YORK, 
în cadrul unei 
să care a avut 
după revanșa meciului de box din
tre greii americani Cassius Clay și 
Joe Frazier, cei doi puglliști au 
făcut o serie de interesante de
clarații.

Joe Frazier a spus printre alte
le : „După modul în care s-a des
fășurat întilnlrea, Clay a cîștigat. 
Arbitrul meciului Tony Perez, a 
comandat cu întîrziere break, per- 
mițîndu-i lui Clay să se odihneas
că și să se refacă. Nici nu mă 
gindesc să renunț Ia box. Intențio
nez să-I mai întîlnesc o dată pe

tim- 
plan

întîl-

sportivii chinezi

întrecerii
— e loc pentru surprize...

Astfel, o primă surpriză: ordinea 
clasamentului masculin rămîne in
tactă și după prima secvență de fi
guri libere, cea a „programului 
scurt". Temutul asalt al specialiști
lor în sărituri și piruete, ca John 
Curry sau Iuri Ovcinikov, sau ca 
însăși Jan Hoffmann, a fost respins 
pe toată linia. 
Serhei Volkov, 
cum de avans 
de arbitri), față 
pion.

Surprinzător este și faptul că a- 
proape toți fruntașii n-au strălucit 
în evoluțiile lor. Numai pentru 
Hofmann arbitrii au ridicat nota de

Rămîne in frunte 
e drept separat a- 
minimal (la locurile 
de prezumtivul cam-

La mai puțin de 72 de ore de la 
încheierea campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale Româ
niei, o serie dintre jucătorii oaspeți 
și români prezenți la Ploiești (prin
tre care și Maria Alexandru, Eleo
nora Vlaicov, Camelia Filimon, Șer- 
ban Doboși, Teodor Gheorghe) s-au 
reîntîlnit la Praga, în cadrul „In
ternaționalelor" Cehoslovaciei, la 
startul cărora s-au aliniat și alte 
nume de rezonanță (primele „pa
lete" din țara gazdă, din Ungaria 
și Iugoslavia). Rezultatele se cu
nosc, dintre reprezentanții Româ
niei cel mai bine comportîndu-se 
Maria Alexandru, calificată în două 
finale, la simplu și dublu fete. La 
înapoierea în Capitală, am solicitat 
antrenoarei emerite Ella Constanti
nescu (care a însoțit lotul nostru 
la Praga) citeva opinii despre în
trecerile pe care le-a urmărit.

„Ca și la Ploiești, programul a 
fost foarte dens, iar nivelul gene
ral a atins cote valorice ridicate, 
chiar dacă unii dintre concurenți 
au vădit semne de oboseală.

— In acest context, cum apre- 
ciați jocul sportivilor romani ?

— Foarte mult solicitată, Maria 
Alexandru s-a resimțit în prima zi, 
după eforturile depuse la Ploiești, 
Apoi, ea a acționat mai degajat, 
dar a fost net handicapată de min
gile (,,Barna") din plastic, extrem 
de grele și care favorizează ofen
siva, convenind de minune atacan
telor de genul lui Magos (ciștigă- 
toarea probei dc simplu). Eleonora 
Vlaicov n-a mai manifestat verva 
de la Ploiești, comportîndu-se mai 
bine doar la dublu mixt (alături de 
Gheorghe), în timp ce la simplu a 
fost eliminată de Kricr (Luxem-

burg). Nora continuă să se afle în 
dificultate în fața adversarelor care 
contraatacă, iar cînd mingile sînt 
și foarte grele, dificultăție ci spor- 
resc evident. Camelia Filimon a 
luptat cu dîrzenie, însă posibilitățile 
ei pe plan internațional sînt încă 
limitate. Deși au făcut unele me
ciuri bune, Doboși și Gheorghe nu 
pot deocamdată răzbate printre 
parteneri atît de mulți și valoroși.

— Deși prezentă în concurs și la 
Praga, japoneza Hamada a făcut 
pereche cu maghiara Kishazi, învin- 
gînd în finală cuplul Alexandru- 
Grofova. Probabil că la alăturarea 
cehoslovacei Alice Grofova (finalis
ta „mondialelor") lîngă Maria ați 
avut în vedere alcătuirea unui cu
plu pentru campionatele europene 
de la Novi Sad ?

— Exact. împreună cu forul de 
resort de Ia Praga ne-am înțeles 
ca cele două sportive să joace în 
dubiu la C.E. Consider că încerca
rea a reușit, Alexandru și Grofova 
deși au pierdut în finală (însă la 
limită), s-au comportat bine. în pe
rioada următoare, ele vor efectua 
și pregătiri comune, iar Ia campio
natele internaționale ale Angliei vor 
face, de asemenea, pereche.

— Știm că vor urma alte compe
tiții de anvergură pînă la Novi 
Sad : turneul celor mai bune 12 ju
cătoare continentale (în Suedia), 
apoi „internaționalele" R.F. Germa
nia și Angliei. Ce se va intîmpla 
între timp ?

— Mai întii ne vom antrena în 
comun cu sportivii prieteni chinezi, 
după care instruirea va continua 
non-stop pînă la campionatele eu
ropene. Dacă dorini să obținem 
performanțe superioare trebuie să 
ne și pregătim in consecință,

C. COMARNISCHI

4.

Multiplii campioni in proba de perechi, Irina Rodnina și Aleksandr Zaițev

5,9 și chiar de șase ori. Ovcinikov, 
cu o combinație de triplu Salchow- 
dublu Rittberger în program, n-a ob
ținut-o decit o singură dată.

Campionul nostru, Gyorgy Fazekas, 
a reușit și el să reziste atacului de
clanșat de adversarii săi direcți, prin- 
tr-o evoluție bună. El își menține 
locul în clasament. Două piruete 
foarte bune, un Axei frumos, com
binație de pași in „spirala" reușită, 
iată elementele pentru care el a pri
mit note satisfăcătoare ce au mers 
pînă la 4,4 (de cinci ori).

Să aruncăm, deci, o privire pe cla
samentul probei masculine, înaintea 
ultimei secvențe (a figurilor liber 
alese), care se desfășoară joi seară. 
Iată ordinea actuală (figuri obliga
torii plus programul scurt) : 
Volkov (U.R.S.S.) 15 — 127,95 
Hoffmann (R.D.G.) 16 —
3. V. Kovalev (U.R.S.S.) 29 — 124.13, 

Curry (Anglia) 31 — 124,42, 
„ (Franța) 55 —

6. Z. Pazdirek (Cehoslovacia) 
7. I. Ovcinikov (U.R.S.S.)

Clay". *Pe de altă parte Eddie 
Futon, antrenorul lui Frazier, a 
declarat : „Joe a luptat cu o am
biție exemplară, atacînd tot 
pul. Nu ne-am făcut nici un 
de viitor",

Cassius Clay, învingătorul
nirii de luni seara de la Madison 
Square Garden, a arătat printre al
tele că s-a pregătit cu o seriozitate 
deosebită pentru acest meci vital în 
cariera sa. în completare, el a de
clarat : ,,Joe s-a comportat exce
lent. Dacă publicul dorește un 
al treilea meci între mine și Fra
zier, ii voi accepta imediat".

1. s.
2. J.

128,83,

J.
5. D. Gailhaguet
118,93, - - -
55 — 118,39, ___ _
60 — 117,93, 8. L. Vajda (Ungaria) 64 

116.91... ~ *’ ■“ ” ‘
— 95,93. : 
94,95. 19.
— 94,78,

ILIE NASTASE REINTRA AZI LA RICHMOND
NEW YORK, 30 (Agerpres). —

La Richmond, (Virginia) a început 
primul turneu ăl Circuitului WCT

BORIS SPASSKI-PRIMUL CALIFICAT
3 victorii în

După cum sa 
și 24. februarie, 
deză Enschede, 
cerile campionatelor europene de 
tir în sală (la armele cu aer com
primat). în vederea acestei impor
tante competiții, biroul federației 
noastre de specialitate a definitivat 
echipele care vor reprezenta Româ
nia : PUȘCA SENIORI : Iile Co
drean», Ionel Trăscăveanu, Ștefan 
Caban, Dumitra Matei; PISTOL 
SENIORI ; Dan luga, Liviu Stan, 
Alexandru Gered, Marinică Trușeă; 
PISTOL SENIOARE ; Aulșoara Ma
tei, Ana Buțu, Silvia Kaposztai. 
Antrenori ai echipelor au fost nu
miți Mihai Toader (la probele de 
pușcă) și Ștefan Petrescu (la pro
bele de pistol).

știe. în zilele 
în localitatea 
vor avea loc

de 23 
olan- 
între-

Marele maestru internațional 
sovietic Boris Spasski este primul 
calificat în semifinalele turneului 
candidațilbr la titlul mondial de 
șah, deținut în prezent de marele 
maestru american. Robert Fischer. 
Obținînd cea de-a treia victorie 
în meciul cu Robert Byrne (S.U.A.), 
Boris Spasski a căpătat, conform 
regulamentului, dreptul de a ju
ca în semifinale, urmînd să-1 în- 
tilnească, în luna aprilie, pe cîș- 
tigătorul meciului dintre marii 
maeștri sovietici A na toii Karpov 
și Lev Polugaevski.

Comentatorii de specialitate pre- 
zenți la San Juan (Porto Rico) au 
fost în unanimitate de părere că 
Spasski și-a regăsit forța de joc 
care cu ani în urmă, i-a adus ce-

meciul cu Byrne
lebritatea și titlul de campion al 
lumii.

La reluarea partidei a șasea. în
treruptă la mutarea a 42-a, Boris 
Spasski și-a valorificat cu preci
zie avantajul pozițional și, după 
59 de mutări, Robert Byrne a ce
dat.

rezervat tenismanilor din grupa I 
(roșie).

In primele partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Patrice Dominguez (Franța) — Erik 
van Dillen (S.U.A.) 6—3, 7—5: Biily 
Martin (S.U.A.) — Patrick Proisy 
(Franța) 0—6, 7—6, 7—6 ; Witas Ge- 
rulaitis (S.U.A.) — Allan Stone (A- 
ustralia) 6—2, 7—6; Harold ELschen- 
broich (R. F. Germania) — Jean- 
Baptiste Chanfreau (Franța) 
2—6, 6—3.

După cum s-a mai anunțat, 
mul favorit al acestei grupe
campionul român Ilie Năstase. El 
va susține prima partidă astăzi. Un 
alt favorit al grupei, olandezul Tom 
Okker, a anunțat că, din motive de 
ordin personal, nu poate participa 
la acest concurs.

17. T. Oberg (Suedia)
18. G. Jones (Anglia) 171 

G. Fazekas (România)
, 20. P. Leskinen (Fin

landa) 178 — 93.76. 21. R. Ouwcrker 
(Olanda) 189 — 82,11. Pe locul 22 — 
campionul polonez J. Zyilski 192 — 
91,75. iar pe ultimul cel iugoslav 
S. Svajger 209 — 89,04.

Dimineața a fost rezervată prime
lor apariții ale perechilor de dansa
tori. Valsuri seînteietoare, rumbe în
drăcite, toate dansate cu aplomb și 
dăruire, au transformat patinoarul în 
uriașa scenă a unei adevărate reviste 
pe gheață, in care notele arbitrilor 
n-au părut a fi decit un element 
auxiliar. De la aceste două prime 
dansuri obligatorii (vals, rumbă), 
s-au detașat multiplii campioni 
Ludmila Pahomova — Aleksandr Gor- 
skov. Excelentul cuplu sovietic are 
unanimitatea locurilor întii la arbi
tri (9) și 41.2 puncte. Urmează cele 
două „tradiționale" perechi britanice 
Hilary Green — Glyn Wats 18 — 40.24 
și Janet Sawbridge — Peter Dalby. 
Foarte aproape de acestea sînt Na
talia Liniciuk — Ghenadi Karpono- 
sov 34 — 38.68. Disputa tuturor 
celor 17 perechi continuă joi cu ul
timele două dansuri obligatorii.

Și acum despre perechile „spor
tive". Cele care — la sfirșitul zilei 
— aveau să ne dea primele rezul
tate finale. Tși păstrează titlul, cucerit 
cu cinci ani in urmă la Garmisch, 
inepuizabila balerină Irina Rodnina, 
asociată acum noului ei partener A- 
iexandr Zaițev. Patinatorii sovietici 
termină fără emoții pe primul ’ loc.

Pe celelalte două trepte ale podiu
mului au urcat, în ordine, Romy 
Kermer — Rolf Oesterreich (R. 
Germană) și Ludmila Smirnova 
Alexei Ulianov (U.R.S.S.)

Radu VOIA

D.

6—2,

pri
ește

★
Palma de Mallorca s-a odis
eea de-a 6-a partidă a me- 
dintre marii maeștri Ti- 

Petrosian (U.R.S.S.) și Lajos 
patru

La 
putat 
ciulul 
gran 
Portisch (Ungaria). După 
ore și jumătate de joc. la propu
nerea lui Petrosian, oficialii au 
consemnat remiză la mutarea a 35-a. 
în prezent scorul este favorabil cu 
3‘/a—2Y3 puncte lui Tigran Petro
sian.

★
A început turneul de tenis pe teren aco
perit de Ia Baltimore. Jucătoruț vest-ger- 
man Karl Meile-, clștlgătorul recentului 
turneu de la Omaha, l-a eliminat cu 7—6, 
6—1 pe Humphrey Hose (Venezuela), far 
australianul Kim Warwick l-a întrecut 
cu 6—4. 6—3 pe tenismănul indian Anand 
Amritraj. Jucătorul român Ion Sântei a 
pierdut cu 5—7, S—7 partida susținută cu 
australianul Ian Fletcher.

După meciul lor, disputat luni noaptea, Cassius Clay (stingă) și _ Joe 
Frazier răspund la întrebări, în cadrul unei conferințe de presă 
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In fiecare an. ziarul „Ceskoslo- 
vensky Sport" din Praga organi
zează o anchetă dotată cu trofeul 
„Pantoful de aur“, pentru desem
narea celui) mai bun alergător și 
celei mai bune alergătoare din Eu
ropa.

La ancheta din 1973 au partici
pat 201 experți din 25 de țări eu
ropene, printre care : președintele 
A.E.A.. Adrian Paulen, fostul re
cordman Piotr Bolotnikov, Siegfrid 
Hermann, Nina Otkalenko, Stanis
lav Jungwirth, ziariști, antrenori 
și statisticieni de atletism.

înmînarea trofeului va avea loc 
la data de 1 iunie 1974, cu prile
jul unui concurs internațional de 
atletism purtînd același nume, care 
se va desfășura la Ostrava, pe o 
pistă de tartan. La concurs vor 
fi invitați atît cîștigătorii trofeu
lui, cît și atleții și atletele de pe 
locurile următoare.

Iată clasamentele :
MASCULIN
1. Marcello Fiasconaro (Italia) — 

1758 ; 2. Emile Puttemans (Belgia)
— 1518 ; 3. Dave Bedford (Anglia)
— 1451 ; 4. Anders Gărderud (Su
edia) — 1194 : 5. Guy Drut (Fran
ța) — 502 ; 6. Karl-Heinz Honz 
(R.F’.G.) — 495 ; 7. Evgheni Arza- 
nov (U.R.S.S) — 477 ; 8. Brendan 
Foster (Anglia) — 433 ; 9. Sieg-

fried Schenke (R.D.G.) — 290 ; 10. 
Andy Carter (Anglia) — 284.

Pe formularele de anchetă au a- 
părut în total 57 de 
atleți.

FEMININ
1. Renate Stecher

1 914 ; 2. Mona-Lisa
(Finlanda) — 1 515 ; 3.
teva (Bulgaria) — 1 472 ; 4. Anne- 
lie Ehrhardt (R.D.G.) 
Gunhild
846 ;
507 ;
421 ;
896 ;
390 ;
289.

Pe
gurat 33 de atlete.

JAN SOKOL 
„Ceskoslovensky Sport" — Praga

nume de

(R.D.G.) —
Purșiainen 

Svetla Zla-

ÎNTRECERI DE ÎNOT, ATLETISM
Șl CICLISM LA

AUCKLAND, 30 (Agerpres), — In 
cadrul Jocurilor sportive ale Com- 
monwealth-ului de la Christchurch 
(Noua 
bit au 
finale 
Proba 
revenit sportivei canadiene Wendy 
Cook, cronometrată în 1:06,37. Da
vid Wilkie (Scoția) s-a clasat pe 
primul loc în proba de 200 m mixt 
cu rezultatul de 2:10,11. Proba mas
culină de 200 in fluture, a fost cîști
gată de Brian Brinkley (Anglia) în 
2:04,51, iar cea de 100 m liber a 
revenit australianului Michael Wen
den în 52,73.

Zeelandă), cu interes deose- 
fost urmărite întrecerile unor 

ale competiției de natație. 
feminină de 100 m spate a

CRISTCHURCH
a

2h 35:23.
Atletul John Warhurst (Anglia) 

parcurs 20 km marș în
Finala probei de viteză la ciclism 

(velodrom) a revenit australianului 
John Nicholson care, pe ultimii 200 
m, a fost cronometrat în 12,71.
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« FAMILIA GIMNAȘTILOR

Tntr-o carte dedicată gloriei atletismu
lui finlandez (intitulată „Secretele aler
gătorilor finlandezi”), Matti. Hannus face 
bilanțul a 61 de ani. de activitate atle
tică : din 1912 pînă în 1973. finlandezii 
au stabilit 75 de recorduri mondiale pe 
distanțe aflate între 1 500 și 30 000 m. C.el 
mai ades, ei s-au distins pe distanțele 
de 1 500 m (Nurmi, Salsola. Salonen), 
5 000 m (Kolehmainen. Nurmi — de două 
ori. Lehtînen. Maeki, Viren), 10 000 m 
(Nurmi, Ritola, Maeki și Heino — de cîte 
două ori, Salminen. Viren).

De altfel, finlandezii au obținut 
Jocurile Olimpice 51 de medalii, dintre 
care 26 de aur.

Voronin*, precum șl Vfcisri Karasev șt 
Olga Karaseva. între Usnp, aceștia au 
abandonat aatlvltatea eompetlțlonais. 
dar familiile Sn lotul reprezentativ al 
U.R S.S. au fost completate... La sflrțl- 
tul lui decembrie anul trecut s-au căsă
torit Viktor Klimenko cu Liubov Burda. 
Se așteaptă ți alte căsătorii.

Este ușor de presupus că odraslele 
acestor familii de gimnaștl vor continua 
sportul practicat In tinerețe de părinții 
lor. Cu alte cuvinte, „producția” de noi 
gimnaștl este asigurată...

MEDALIILE FINLANDEZILOR

FARA PLETE LA SINGAPORE...
Pentru a putea participa la Jocurile 

Commonwealthulul; disputate, la ac
tuala ediție, tocmai Ia antipozi, în Noua 
Zeelandă, renumitul atlet englez Dave 
Bedford a fost nevoit să treacă prin 
Singapore, escală unde trebuia să schim
be și avionul. Reprezentanții sportivi ai 
acestui stat avuseseră grijă sări procure 
un bilet fără plată la avionul care 
zbura direct spre Christchurch. Numai 
câ în micul stat asiatic există o lege de 
fier. Nici un sportiv nu trebuie să poarte 
plete, nici să-și lase bărbi și mustăți. 
Sportivii trebuie să aibă o ținută de
centă și lui Bedford i s-a pus în față 
dilema : ori pletele, ori va trebui să 
suporte costul voiajului din punga sa... 
Trei zii© l-au trebuit lui Dave să se ho
tărască, pentru a-și jertfi celebra po
doabă capilară. La despărțire, a ținut, 
însă, să-i asigure pe reprezentanții spor
tului din Singapore, care îi urau succes, 
că barba și pletele îi vor crește din nou. 
dar prin Singapore nu va mai trece, 
chiar dacă i se vor da două bilete gra
tuite...

INVAZIA BROAȘTELOR

și faună. Recent, ele au avut un efect 
șl In lumea aportului deoarece toate 
competițiile desfășurate tn aer liber în 
Australia au trebuit să fie suspendate 
din cauza... broaștelor. în adevăr, în 
zona orașului Hunty șl a împrejurimi
lor Canberrei, milioane de batraciene au 
invadat terenurile de sport, făclnd impo
sibilă desfășurarea oricărui antrenament 
sau meci. Cățărindu-se unele peste altele, 
într-un sloi viu cu o grosime uneori de 
peste 30 cm. această lavtaă vie a ținut , 
sub presiune întreaga populație, i’ăcind 
mar! greutăți circulației, Aprovizionării, 
desfășurării activităților sociale și uneori 
silind populația să evacueze zona res
pectivă.

Cu ajutorul unor mijloace combinate 
șl a participării unităților militare, pînă 
la urmă vizitatorii inoportuni, veniți din 
niște mlaștini din apropierea capitalei 
australiene, au putut fi îndepărtați. O 
vacanță competitionalâ de două săptă- 
mini, din motive absolut inedite.

Tn U.R.S.S.. căsătoriile dintre gimnaștil 
fruntași sînt destul de frecvente. D« 
pildă, la campionatele mondiale de la 
Ljubljana din 1970 au fost prezente două 
familii de gimnaști. și nu 
oarecare : Mihail Voronin

la

Continentul australian s-a deosebit în
totdeauna prin varietățile sale <1.

de o valoare 
Zinaidade llo râ

Pia Grengman este singura femele din lume care și-a asumat greaua sar
cină de antrenor al unei echipe de hochei pe gheață. Iat-o conducînd, 

„la bancă", formația suedeză Fredrikshamns I.K.-
Foto : PRESSENS BILD — Stockholm

RECORD DE DURATA?
Pentru a deveni originali, unit foști 

sportivi care nu au reușit să se afirme 
in competițiile obișnuite, caută acum să 
iasă din anonimat. lată-1 de pildă pe

înotătorul argentinian Alberto
Aguero, care a încercat — și pînă la 
urmă a reușit — să bată recordul mon
dial de înot de durată; in condiții puțin 
obișnuite: cu mîinile și picioarele le
gate ! El a înotat în acest fel, în apro
pierea portului Parana (la 520 km nord 
de Buenos Aires), timp de 51 h 12:30, 
depășind cu peste 12 minute vechiul re
cord în materie, deținut de japonezul 
Uta Nakamura. Se spune că argentinia
nul a folosit stilul delfin atîta timp cit 
a stat în apă...

„Une de Mai" este o iapă cele
bră, provenită din crescătoriile 
franceze și care a cules nume
roase victorii pe pistele din Eu
ropa și Statele Unite, făurindu-și 
renumeie de cea mai valoroasă 
iapă din lume. Ea n-a reușit, to
tuși, niciodată — deși a partici
pat de patru ori — să obțină vic
toria in „Premiul Americii", care 
se desfășoară anual in ultima du
minică din luna ianuarie, la Paris.

DE PRETUTINDENI
• Cea mai bună echipă feminină de 

baschet din Franța la ora actuală este 
u.C. Clermont Ferrand, care are o me
die de 108,5 puncte marcate în jocurile 
de campionat ! Cele mai eficace jucă
toare stnt austriaca Blllmayer șl iugo
slava Djokovicl...

• Lotul sovietic de patinaj viteză a 
fost radical întinerit, în ultimul timp. 
La bărbați, vîrsta medie s-a redus la 
22.5 ani, cel mai „bătrîn" fiind Țlgankov 
— 25 de ani, Iar ceilalți nu depășesc 22 
de ani. noul campion, de pildă, Vladi
mirov, avlnd 21 de ani.

• In echipa reprezentativă de handbal 
masculin a R.D. Germane, care se pre
gătește pentru C.M. (sfirșitul lui februa
rie șl începutul lui martie în R.D.G.). 
veteranii selecționatei continuă să fie 
în cea mai bună formă. In fruntea lor : 
profesorul de educație fizică Reiner 
Ganschow. căpitanul echipei. în vîrstă 
de 27 de ani. un recunoscut șuteur, care, 
fiind stîngaci, produce multe surprize în 
meciurile In care joacă.

• Dintr-un bilanț al atlețllor maghiari 
pe 1973 reiese că față de anul olimpic 
1972 rezultatele primilor clasați în lerar-

hia națională s-au îmbunătățit la 12 pro
be. iar în 10 s-au înregistrat regrese. 
Astfel, la 100 m plat — de la 10,3 (In 
1972) Ia 10,2 (în 1973). la 400 m plat — 
de la 47,3 la 46,6, la săritura în Înălțime 
— de la 2,21 m la 2,24 m, la prăjină — 
de la 5 m la 5,10 m. Nu s-au obținut 
progrese la suliță (de la 87.14 m la 83,58 
m), la greutate (20,17 m — 19,19 m) șl la 
800 m plat (1:47.6 — 1:47,0) etc.

• Cea de a VUl-a ediție a campiona
telor Africii la baschet se va desfășura 
în luna aprilie la Bangui (Republica 
Africa Centrală) și cîștigătoarea va ob
ține dreptul de a participa la C. M. 
Prima șansă o are echipa țării gazdă, 
care are o medie de înălțime impresio
nantă : 1,96 m.

• Cunoscuta stațiune de sporturi de 
iarnă Zakopane, din Polonia, are o se
rioasă concurentă în localitățile szczyrk 
șl Wlsla. unde în ultimul timp s-au fă
cut numeroase amenajări — pirtil de 
schi, trambuline de sărituri, schilifturl, 
cabane. Acestea au fost realizate de În
treprinderile miniere din Silezia. în cele 
două stațiuni s-au desfășurat. recent, 
campionatele de schi ale celor 26 mine 
de cărbuni din împrejurimi.

5.— 1 450 ;
(R.D.G.) 
(R.D.G.)

(Italia) 
(Suedia)

Hoffmeister
Monika Zehrt
Paola Cacchi 

înger Knutsson
Rita Kiihne (R.D.G.)

10. Karin Krebs (R.D.G.)

6.
7.
8.
9.

formularele de anchetă au fi-

CONCURSUL ATLETIC
DE LA NEW YORK

Tn ultima zi a concursului interna
țional de atletism, desfășurat la Ma
dison Square Garden din New York, 
sprinterul american Herb. Washington, 
a cîștigat proba de 60 yarzi plat cu 
timpul de 6.1. Cursa de 880 yarzi a 

■ revenit lui Rick Wohlhuter — .1:50,5, 
iar în proba de săritură cu prăjina 
Casey Carrigan a trecut peste șta
cheta înălțată la 5,18 m. In concursul 
feminin, cel mai bun rezultat a fost 
obținut de Mary Decker, cronometrată 
în cursa dc 1 000 yarzi cu timpul de 
2:27,4. Alte rezultate: masculin: 60 
yarzi garduri : Larry Shipp — 6,9 ; 
500 yarzi : Maurice Peoples — 57,6 ; 
600 yarzi: Stan Vinson — 1:11,2;
1 000 yarzi : Lennox Stewart — 2:09,5; 
feminin : 600 yarzi : Grenda Nichols
— 1:24,0 ; 60 yarzi : Mattline Render
— 7,0.

EFECTELE T. V
Puterea de contaminare a 

transmisiilor sportive televizate 
nu mai este nevoie să fie do
vedită. In fiecare iarnă, după 
campionatele europene sau mon
diale de patinaj artistic, știm 
bine ce iureș se stîrnește înspre 
suprafețele de gheață lucie, ar
tificială sau naturală, pe care 
țînci de-o șchioapă încearcă să 
deseneze arabescuri sau si sa
ră Axel-uri și Luts-uri, eu gin- 
dul — nu ca noi, cei mai bă- 
trini, la Sonja Henie sau Dick 
Button — ei la apropiații lor ca 
vîrsti Cristine Errath sau Ser
ghei Volkov, fără a mai vorbi 
de visurile copiilor romantici, 
care s-ar vrea plutind pe ghea
ță în sunetele magnetofonului, 
asemenea 1rinei Rodnina și a 
oricăruia dintre parteneriii ei...

Cunoscind deci influența mo
lipsitoare a sportului atunci 
cind e frumos practicat, să nu 
ne mirăm că se pot obține e- 
fecte asemănătoare și cu spor
turile care produc încleștări dra
matice, pasionante, capabile să 
schimbe starea de imobilitate a 
oricărui spectator.

Se poate spune că pentru a- 
numite țări, ca să nu zicem pen
tru o parte a lumii, voleiul nu 
este chiar un sport comun, de 
toată ziua, nici nu oferă su
biect de permanentă mențiune 
cotidienelor. E cunoscut mai 
curînd drept un joc copilăresc, 
de-a „mingea peste sfoară" sau 
ca un amuzant joc de plajă. Și 
totuși...

In 1971, în R.F. Germania, e- 
xistau 24.130 de jucători de vo
lei legitimați. La sfirșitul anu-

lui următor numărul acestora 
a crescut miraculos și brusc la 
46.035, pentru ca tn 1973 si a- 
jungi la peste 60.000. Clubul 
TSV din Milnehen — cunoscut 
tn activitatea sa prin meritele 
altor discipline sportive — a 
fost nevoit sd-?i adauge o sec
ție de volei, din pricina mulți
mii solicitanțllor; o brigadă d« 
tehnicieni de la „Siemens", o 
întreagă clasă da liceu, 27 in
firmiere de la Clinica de femei 
etc. La Hamburg, numărul sec- 

volei a crescut de la 
într-un singur an. La 

a apărut o revistă lu- 
specialitate: „Volley-

țillor de 
15 la 30 
Milnster 
nară de 
ball".

Cui i 
mitor spor de popularitate ? Si
gur că — în cazul R.F.G. — în- 
primul rind Jocurilor Olimpice. 
Dar nu turneului olimpic în si
ne, pe care — la fața locului — 
l-au văzut prea puțini oameni, 
întrucit voleiului (tot din neîn
credere) i s-a rezervat la Miln- 
c.hen cea mai mică sală dintnr 
tregul Parc olimpic, o incintă 
ce părea mai curînd o modes
tă sală de antrenament. Minu
nea au făcut-o transmisiile te
levizate. Mai ales către sfârși
tul competiției, cînd fiecare 
meci s-a transformat într-o ve
ritabilă pledoarie pentru acest 
admirabil joc. După, finala fe
minină U.R.S.S. — Japonia, zia
rele locale scriau ; „Ce joc fru
mos e voleiul !“.

Ceea ce lămurește totul.

se datorește acest ui-

Victor BANCIULE5CU

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX 9 TELEX
Competiția masculină de baschet „Cupa 
Koraci" a programat primele partide din 
turul n al grupelor sferturilor de finală. 
In cel mal echilibrat meci, echipa fran
ceză A.S. Vlleurbanne a Învins la limită: 
73—72 (47—36) formația Olimpia Liubliana. 
La Belgrad, Intr-unui din derbyurile 
competiției, formația locală Partizan a 
învins la o diferență de 20 de puncte : 
84—64 (38—26) echipa italiană Mobilquat- 
tro Milano. în celelalte două jocuri, gaz
dele au obținut victorii scontate : Snai- 
dero Udine — AEK Atena 96—64 (51—35): 
Barcelona — Forst Cantu 106—94 (61—49).

La Praga s-a desfășurat întilnirea ami
cală de tenis de masă dintre selecțio
natele Cehoslovaciei și Japoniei. Gazdele 
au obținut victoria cil scorul de 5—3.

Concursul de schi de Ia Les Diablerets 
(Elveția) s-a încheiat cu desfășurarea 
unei probe masculine de slalom special, 
în care victoria a revenit în mod sur
prinzător sportivului Willy Frommelt din 
Lichtenstein. In cele două manșe ale 
probei. Willy Frommelt a realizat timpul 
total de 81.61 sec., fiind urmat de sue
dezul Gundmund Soederin — 81.34 Și 
austriacul Alois Morgenstern — 81,93. In 
clasamentul individual al „Cupei Euro- 

. pel" continuă să conducă schiorul spa
niol Fernandez Ochoa, cu 64 p.

următoarele rezultate : Scoția — Austria 
0—0; Iugoslavia — Las Paimas 1—1. , 
A 19-a ediție a tradiționalului concurs 
internațional de cros de la San Sebastian 
a fost cîștigată de atletul spaniol Ma
riano Haro. învingătorul a fost crono
metrat, pe un traseu în lungime de 10 
km, cu timpul de 30:43,6. Cunoscutul 
fondist columbian Victor Mora. unul 
dintre favorițil întrecerii, a ocupat locul 
9, în 31:45.

■

Turneul tie fotbal (juniori) desfășurat ia 
Las Paimas s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Iugoslaviei — 4 p. urmată de 
reprezentativele Scoției, Austriei — cîte 
3 p și formația Las Paimas — 2 p. In 
ultima zi a competiției s-au înregistrat

Turneu! masculin de handbal de ta Poz
nan a fost cîștigat de echipa Banik Kar- 
vina. In finala competiției, handbaliștili 
cehoslovaci au învins cu scorul de L<-rl4 
(7—6) formația poloneză Gwardia Opold. 
Cel mai bun jucător de pe teren ă fist 
cunoscutul internațional cehoslovac Bru
na, care a înscris 6 goluri.
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