
TELEGRAMA ADRESATĂ
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

PROLETARI DIN TOATE TARILE VNITT-VAI^

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

DE CĂTRE PLENARA C.N.E.F.S
Membrii Consiliului Național pentru Educație Fizică 

ți Sport, întruniți în ședință plenară pentru a analiza 
stadiul îndeplinirii Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973 își îndreaptă gindurile 
pline de recunoștință profundă către conducerea parti
dului, către Dumneavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă pe care o 
purtați mișcării sportive.

Anul care a trecut a confirmat in mod strălucit jus
tețea deplină a indicațiilor Dumneavoastră, care funda- ' 
mentează importantul document programatic de partid 
privind dezvoltarea continuă a educației fizice și spor
tului in patria noastră.

Sportivii, antrenorii, profesorii de educație fizică și cei
lalți specialiști, întregul activ al mișcării sportive au mun
cit cu devotament pentru traducerea in viață a preve
derilor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. ți, pe bazaavin- 
tului pe care documentul l-a stirnit in rindurile oameni
lor muncii, ale întregului tineret, s-au obținut realizări 
importante.

în fabrici și uzine, pe șantiere, în întreprinderi și insti
tuții, in școli și facultăți, în unități militare, in coopera
tivele agricole de producție, pretutindeni la orașe și sate 
activitatea sportivă de masă a cunoscut un nou și pu
ternic imbold.

întrecerile organizate in cadrul competiției republicane 
de masă „Cupa tineretului" ca și a altor competiții pre
văzute în Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. s-au bucurat 
de adeziunea unui număr mare de tineri ți oameni 
ai muncii.

Sub semnul mobilizator al Hotăririi din februarie — 
martie 1973 au fost obținute rezultate de valoare și in 
activitatea de performanță, sportivii noștri străduindu-se 
să se pregătească și să concureze astfel incit, așa cum 
cere Hotărirea, să reprezinte demn sportul românesc 
în arena internațională. La competițiile internaționale din 
opul 1973 sportivii români au cucerit 9 titluri de cam
pioni mondiali și 15 de campioni europeni.

Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport și 
organele sale județene, în strinsă cooperare cu Uniunea 
Generală a Sindicatelor, Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, Uniunea Tineretului Comunist, Asociația Studen-

ților Comuniști, Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de 
Interne, Ministerul Sănătății și alte instituții și organizații 
cu atribuții în domeniul sportului întreprind în conti
nuare noi măsuri pentru traducerea întocmai in viață a 
sarcinilor trasate de conducerea partidului.

Participanții la plenară iși exprimă și cu acest prilej, 
în numele tuturor sportivilor și activiștilor mișcării spor
tive, atașamentul total față de politica internă și externă 
a partidului nostru, dragostea și respectul profund față 
de Dumneavoastră, mult stimate tovarășe Secretar 
General, pentru înțelepciunea cu care ne conduceți, pentru 
dinamismul pe care il imprimați zi de zi întregii vieți 
politice, economice și sociale a țării noastre, pe dru
mul construcției societății socialiste multilateral dez
voltate.

Așa cum ne învățați Dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, nu ne vom declara niciodată mulțu
miți cu ceea ce am realizat, nu vom pierde din vedere 
nici o clipă că in munca noastră mai există neimpli- 
niri și lipsuri, pentru a căror lichidare nu vom precupeți 
nici un efort.

Urmînd minunatul Dumneavoastră exemplu personal de 
muncă susținută, neobosită, închinată înfloririi continue a 
scumpei noastre patrii, ne angajăm ferm in fața condu
cerii partidului și statului, a Dumneavoastră, tovarășe 
Secretar General, să facem totul pentru înfăptuirea inte
grală a prevederilor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie — martie 1973, menite să ridice pe culmi mai 
înalte educația fizică și sportul românesc.

Asemenea întregului popor, vom ridica întreaga noas
tră muncă la înălțimea celor două mari evenimente pe 
care le vom sărbători in acest an : a 30-a aniversare 
a Eliberării patriei de sub jugul fascist și cel de al 
Xl-lea Congres al P.C.R.
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TINERI SPORTIVI DIN SASE ȚĂRI SE ÎNTREC
9 99

LA „INTERNAȚIONALELE" DE JUDO ALE ROMÂNIEI
9 ~

întrecerile celei de a 4-a ediții a 
campionatelor internaționale de 
judo (tineret) ale României au loc 
astăzi, în sala Floreasca din Capi
tală. Competiția reunește sportivi 
din șase țări : Bulgaria, R.D. Ger
mană, R.F. Ge'rmania, Italia, Uniu
nea Sovietică și România. La a- 
ceastă ediție confruntările vor fi

Mihai Botez, Constantin Bordea și 
Iosif Gall au selecționat pe cei mai 
buni sportivi. Iată, de altfel, lotul 
României: cat. ușoară: Viorel 
Răuț, Marcel Nițu, Dan Deliu, Mir-

pune speranțe în Mario Dominelli 
(cat. grea), clasat pe locul trei la 
campionatele europene.

INTILNIRIIT DE 1ENIS

(JUNIORI Șl JUNIOARE)

semiu-

opinia noastră — deose- 
toți concu-

(Continuare in pag. a 2-a)

Secvență de la antrenamentul de ieri dimineață al sportivilor sovietici
Foto ; Vasile BAGEAC

PROGRAMUL
Orele 10—12 : partidele tururilor 

I — III la toate categoriile j
Ora 16.30: festiv tatea de des

chidere.
Orele 17 — 10.30: recalificările, 

sferturile de finale Șl 
nalele.

19.30 : finalele. 
20.15; festivitatea de lnchl-

— după .
bit de dificile pentru 
renții. Este suficient să menționăm 
că la fiecare categorie sînt înscriși 
campioni sau medaliați la „euro
penele" de anul trecut. în vederea 
acestor întreceri, antrenorii noștri

LA TOATE NIVELELE MIȘCĂRII SPORTIVE

pentru Înfăptuirea exemplară
A HOTĂRIRII PARTIDULUI!

Pe marginea Plenarei Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport

La aproape un an după apari
ția Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R., CU privire la continua 
dezvoltare a educației • fizice și 

sportului, Plenara C.N.E.F.S-, desfă
șurată la 31 ianuarie, se înscrie ca 
un moment important în analiza și — 
mai ales — impulsionarea și îmbună
tățirea permanentă a activității des
fășurate pentru îndeplinirea sarcini
lor de răspundere încredințate de 
partid mișcării sportive din țara 
noastră. Includerea pe ordinea de zi 
a unor probleme fundamentale pen
tru actuala etapă de dezvoltare a 
mișcării sportive '— înfăptuirea pre
vederilor Hotăririi de partid, perfor
manțele și obiectivele privind pregă
tirea pentru Jocurile Olimpice din 
1976, măsurile ce se impun pentru 
îmbunătățirea activității fotbalistice — 
prezentarea unor materiale analitice, 
exprimând o bună cunoaștere a rea
lităților existente astăzi în principa
lele domenii ale mișcării sportive, 
precum și numeroasele luări *de cu- 
vînt ale participanților, au făcut ca 
lucrările Plenarei să aibă un evident 
caracter de lucru, de analiză exigentă 
a rezultatelor obținute pină acum, de 
dezbatere largă a rămînerilor în 
urmă, a lipsurilor care se manifestă 
încă — la toate nivelele — pentru 
ca, prin eliminarea acestora, preve
derile importantului document de 
partid să fie, peste tot, îndeplinite 
pe măsura condițiilor și a cerințelor. 

Fondul dezbaterilor a reliefat, con- 
y cludent, faptul că în perioada care 

a trecut de la apariția Hotăririi, în 
mișcarea sportivă s-a muncit mai 
mult și mai bine, că, sub conducerea 
și cu sprijinul nemijlocit al organelor 
și organizațiilor de partid, prinir-0 
mai activă și eficientă contribuție o 
factorilor cu atribuții, au fost obți
nute unele succese care au determi
nat un reviriment în activitatea spor-

tivă de masă, precum șî o consoli
dare a sportului de performanță.

în baza prevederilor Hotăr’rii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie 1973, Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică ți Sport, 
organele și organizațiile de stat și 
obștești cu atribuții în acest dome
niu, au elaborat planuri de măsuri 
pentru aplicarea in viață a indicați
ilor și orientărilor date de partid, 
acționînd — în această direcție — cu 
mai multă fermitate și răspundere.

Este, desigur, o realitate evidentă 
creșterea preocupărilor și, implicit, 
îmbunătățirea activității desfășurate 
în domeniul educației fizice și spor
tului de masă. S-a subliniat, printre 
altele, că in ultimul an această acti
vitate a fost mai bine organizată, 
orientată îndeosebi spre folosirea for
melor simple, accesibile, desfășurate 
în aer liber, că s-a lărgit aria par
ticipării cetățenilor de diferite vîrste 
și profesii la practicarea exercițiilor 
fizice și sportului, că au fost inițiate 
— în baza prevederilor Hotăririi — 
acțiuni șl competiții cu caracter re
publican și că, de asemenea, s-au 
înregistrat numeroase inițiative lo
cale in organizarea unor competiții 
care s-au bucurat de o largă audien
ță în rindurile tineretului din școli 
și facultăți, din întreprinderi și .in
stituții, din cooperația meșteșugă
rească, de la sate. 
Din materialei 

din cuvintul 
s-a desorins.

---- in materialele prezentate, ca și
1 multor vorbitori 

— s-a desprins, însă, concluzia că 
rezultatele obținute in direcția 

sportului de masă — obiectiv funda
mental al mișcării noastre sportive — 
sînt încă departe de nivelul cerințe
lor, că sînt necesare noi eforturi pen
tru eliminarea unor lipsuri care îm
piedică încă realizarea conținutului și 
dimensiunilor pe care trebuie să le 
capete activitatea sportivă de masă.

Luînd cuvintul în cadrul dezbateri
lor, mai mulți participant! la Plena
ră — Liviu Derban, președintele 
C.J.E.F.S. Arad, Alexandru Szekereș, 
președintele C.J.E.F.S- Harghita, Tu
dor Vasile, prim-vicepreședinte al 
C.M.E.F.S. București, Dumitru Ivan, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F-S. Con
stanța, Mihai Grigoraș, prim-vicepre
ședinte al C.J.E.F.S. Bacău ș. a. — 
au arătat că, pe lingă unele succese, 
se manifestă încă o lipsă de conti
nuitate în desfășurarea activității 
sportive de masă, tendința de festi- 
vism, practica mai veche a preocu
părilor îndreptate in principal spre 
competițiile la sfirșitul cărora se poi 
raporta cifre cît mai mari, și desi
gur, NEGLIJAREA CREĂRII UNEI 
TEMELII TRAINICE A SPORTULUI 
DE MASĂ IN UNITĂȚILE DE BAZĂ 
— ÎN SECTOARE ȘI ATELIERE DE 
PRODUCȚIE, IN CLASE ȘI ANI DE 
STUDIU, IN FIECARE COOPERATI
VA AGRICOLA DE PRODUCȚIE 
ETC. Fără îndoială, în toate aceste 
direcții există mari posibilități de a 
îmbunătăți considerabil rezultatele și 
este necesar ca atît C.N-E.F.S-, cit și 
factorii cu atribuții, să acționeze cu 
mai multă exigență, în spiritul pre
vederilor Hotăririi de partid, al con
cluziilor prilejuite de lucrările Ple
narei C.N.E.F.S. în mod deosebit se 
cer amplificate eforturile și acțiunile 
practice pentru ca IN ÎNTREPRIN
DERI ȘI INSTITUȚII, CA ȘI LA 
SATE, SĂ CREASCĂ — PE MĂSU
RA CERINȚELOR — NUMĂRUL 
OAMENILOR MUNCII, AL TINERI
LOR CUPRINȘI IN PRACTICAREA 
ORGANIZATA ȘI SISTEMATICA A 
EXERCIȚIILOR FIZICE ȘI SPOR
TULUI. ,

Este necesar ca la toate nivelele 
mișcării sportive să fie mai bine rea
lizată una din principalele cerințe 
exprimată în Hotărirea de partid,

aceea care arată că ÎNDEPLINIREA 
PROGRAMULUI DE FĂURIRE A 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTI
LATERAL DEZVOLTATE PRESU-» 
PUNE CA EDUCAȚIA FIZICA Șl 
SPORTUL, INTEGRÎNDU-SE ' ORGA
NIC ÎN ANSAMBLUL MUNCII E- 
DUCATIVE, SA CONTRIBUIE MAI 
ACTIV LA FORMAREA TINEREI 
GENERAȚII, LA MENȚINEREA ȘI 
ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚII, LA ASI
GURAREA UNOR FORME VARIA
TE ȘI ATRACTIVE DE RECREARE 
A MASELOR, LA CREȘTEREA CA-

(Continuare în phg. a 3-a)

cea Ion, Eugen 
Szakacs și Mihai 
mimijlocie: Gelu 
Adrian Hazincop, 
Loghin Lazăr și 
cat. mijlocie: Victor Popovici, Ion 
Moraru, Coetică Sanciuc, Constan
tin Gotcă și Ferencz Laszlo; cat.. 
semigrea: Tiberiu Solomon, Gheor- 
ghe Nache, Doțel Rădescu, Răzvan 
Orheiu, Ervin Fekeas și Istvan 
Szanto ; cat. grea s Constantin Geor
gescu, Adrian Paica, Dezo Udvariu, 
Victor Balint și Nicolau Gneju. 
Unii dintre tinerii din acest lot 
au mai participat Ia turnee inter
naționale, chiar peste hotare, iar 
alții își fac debutul cu acest prilej.

Ieri dimineață, la sala Olimpia, 
loturile Uniunii Sovietice, Bul
gariei și R. F. Germania au efec
tuat un antrenament. Antreno
rul sportivilor sovietici, Niko
lai Lukician ne-a declarat că trei 
sau patru dintre elevii săi au șan
se să se claseze pe primele locuri. 
A mai fost și la alte concursuri 
organizate în România și de fieca
re dată sportivii pe care i-a însoțit 
au evoluat foarte bine. Directorul 
tehnic al federației italiene de a- 
tletică grea, F. Giaverina își

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

BIATLONIȘTI

întreceri interesante, în „Cupa tineretului**,
la sfirșit de săptămînă

în cursul acestei săptăminî, întrecerile din „Cupa tineretului" au 
cunoscut, în numeroase localități ale țării, o activitate intensă. Pentru 
finalul săptămînii se anunță o intensificare a concursurilor de schi, să
niuțe, șah și tenis de masă.

Iată cîteva relatări edificatoare ale corespondenților noștri:

ACȚIUNI ORGANIZATE

La Bfîrșitul acestei săptăminî, 
consiliile pentru educație fizică și 
sport ale sectoarelor Capitalei, în 
colaborare cu organizațiile U.T.C. 
și inspectoratele școlare, organizea
ză numeroase acțiuni din cadrul 
„Cupei tineretului". Mai întîi cîte
va detalii despre cele desfășurate 
în aer liber. Pe pîrtiile de pe Clă- 
bucet, cîteva mii de elevi și mun
citori din întreprinderile și institu
țiile Sectorului V se vor întrece la 
schi și săniuțe, în etapa premergă
toare celei pe municipiu. Tot la 
Predeal, se vor deplasa și elevii 
mai multor unități de învățămînt 
din Sectorul VIII. Ei vor concura 
în etapa pe școală a „Cupei tine
retului", la schi și săniuțe, la ca-

DE C.M.E.F.S. BUCUREȘTI

tegoriile de vîrstă 6—10 și 11—14 
ani.

în ceea ce privește șahul și te
nisul de masă, sînt de menționat, 
în primul rînd, etapa p% sectorul 
III (tenis de masă), ce se va des
fășura în ziua de 4 februarie în 
sala I.O.R., precum și întreceri ale 
școlilor din Sectoarele I (3.II, de 
Ia ora 9, în sala M.I.U. din Bd. 6 
Martie), II (în ziua de 3 februarie, 
de la ora 8,30, în sala de sport a 
Școlii generale nr. 25) și V (3 fe
bruarie, de la ora 9, în sala Școlii 
generale nr. 98, str. Stuparilor 
nr. 1).

Șahul, programează întreceri în 
ziua de 3 februarie, de la ora 8, în 
sala din str. Popa Tatu nr. 1.

Iată și dștigătorii acestui con
curs pentru „Cupa Tineretului" : 
copii — Victor Tănase (Liceul Si
naia, învingător în trei seturi, în 
finală, asupra lui Virgil Zecheru) ; 
juniori — Constantin Popescu (care, 
în finală, l-a întrecut în trei seturi 
pe Ștefan Gheorghe, ambii de la 
Voința); seniori — Mihal Gavriles- 
cu (O.J.T. care a cîștigat cu 2—1 
finala cu C. Popescu de la Voința).

La Poiana Brașov, temperatura 
se menține destul de scăzută (în 
jur de —5—6 grade). Organizatorii 
concursului internațional debiatlon, 
dotat cu „Cupa Poiana", sînt mul
țumiți de starea pîrtiilor de între
cere și a instalațiilor aferente.

Sportivii români și străini se an
trenează intens și astăzi, la ora 9, 
starterul va da semnalul de ple
care în proba individuală a senio
rilor pe distanța de 20 km, iar la 
ora 11, tinerii biatloniști vor pomi 
în cursa de 15 km.

Duminică, de la ora 10, va avea 
loc proba de ștafetă 4 x 7,5 km. 
Vor participa schiori din Republi
ca Democrată Germană, Cehoslova
cia, Bulgaria și România.

Biatloniștii noștri sînt optimiști. 
Pentru lotul român, această între
cere are o semnificație deosebită 
deoarece constituie un ultim test 
înaintea formării echipelor ce ne 
vor reprezenta la Campionatele 
Mondiale de la Minsk (U.R.S.S.). 
Antrenorii Constantin Tiron și Mar
cel Stuparu au înscris ,în concurs 
pe următorii sportivi: Victor Fon
tana, Dumitru Soiu, Gheorghe Glr- 
niță, Gheorghe Voicu, Ion Mirza, 
Nicolae Veștea, Victor Dihoiu ți 
Nicolae Cristoioveanu (seniori), 
Gheorghe Păun eseu, Ștefan Urs, 
Gheorghe Duca, Dumitra Drăghlci,

CONCURSURI DE TENIS
SINAIA

DE MASA LA „VOINJA"

Sinaia 
atractivă 

masă din

ur- 
O- 
A.
De 
noi

De ieri, sala 23 August din Capi
tală este gazda primului concurs 
internațional de tenis al sezonului: 
întâlnirea dintre reprezentativele de 
juniori și junioare ale României și 
Ungariei. Lotul jucătorilor noștri 
(antrenori Arnulf Schmidt și Du
mitru Viziru) este format din 
mătorii sportivi : A. Dîrzu, R. 
preanu, S. Orășanu, L. Țiței, 
Dărăban, S. Zancu și E. Pană, 
observat faptul că apar nume
de jucători, cărora cei doi antre
nori le acordă credit și speră ca ei 
să se comporte la nivelul așteptă
rilor.

Și lotul junioarelor este rema
niat, în comparație cu acela de a- 
nul trecut, antrenorii Tudorel Bă- 
din și Ernest Takacs folosind, pen
tru această întîlnire, următoarele 
jucătoare: Dorina Brăștin, Maria
na Socaciu, Lucia Romanov, Simo
na Nunweiller, Mariana Hadgiu, 
Elena Popescu și Maria Romanov.

Iată și numele jucătorilor oas
peți (antrenori Attila Nandor — 
băieți și Ladislau Buzași — fete) : 
T. Sturcz, G. Rhain, G. Lukacs, L. 
Vilmoș și F. Csepai, precum și 
Lilia Lugosi, Iudîth Fodor, Iuditli 
Buclai, Katalin Hetei și Eva Rozsa- 
volgyi. Iată și rezultatele primelor 
meciuri : A. Dîrzu — T. Sturcz 
6—2, 6—3 ; Dorina Brăștin — Lilla 
Lugosi 6—1, 6—4 ; R. Opreanu — 
G. Rhain 1—6, 6—0, 6—4. Se vor 
disputa cite 10 meciuri de simplu 
și cite 3 de dublu. Astăzi, partide
le încep la ora 8.

Spătărel, Tosif 
Ciocoiu ; cat. se- 
Nițu, loan Petrof,. 
Toma Mihalache,

Ilarion Turcov ;

Ion Lăzărolu și Ion Catargiu (tine
ret).

în Postăvar, se va disputa, 6îm-
Paul IOVAN

Asociația sportivă Voința 
a organizat, recent, o 
competiție de tenis de 
cadrul „Cupei tineretului". Este de 
subliniat faptul că întrecerea a fost 
deschisă atît cooperatorilor sinăieni, 
precum și elevilor și altor catego
rii de salariați cărora le place a- 
cest sport. Meciurile s-au disputat 
pe categorii de vîrstă, ele contînd

pentru etapa pe asociație. Trebuie, 
de asemenea, să relevăm că acțiu
nea la care ne referim este al trei
lea concurs de anvergură al acestui 
sezon, ea urmînd „Cupei Voința" 
și „Cupei Unirii" lă tenis de ma
să. Astfel de întreceri vor mai a- 
vea loc, cîștigătorului oferindu-i-se, 
la sfîrșit, prin adițiune de puncte, 
„Marele premiu Voința",

Mircea ȘTEFĂNESCU

deîntreceri la tenis de masă, în cadrul „Cupei tineretului", în sala 
sport a Liceului din Găești

Saltul calitativ al rugbyului 
implică îmbunătățirea activității 

competiționale și la nivelul juniorilor
Prin cele două titluri de cam

pioni eufopeni, cîștigate la ulti
mele două ediții desfășurate Ia 
Roma și București, rugbyștii noștri 
juniori s-au impus în arena inter
națională, cucerind binemeritate 
elogii. Avem, așadar, în momentul 
de față o generație tînără cu mul
tiple posibilități, ce poate asigura, 
nu peste multă vreme, cadre va
loroase eșaloanelor superioare fu
nii dintre ei activînd deja în e- 
chipe de Divizia A). S-au eviden
țiat, pînă acum, o 6erie de jucă
tori talentați, cum ar fi Ebu Cenan, 
Nicolae Dondroie, Florin Moraru 
(Chimia Năvodari), Bogdan Lazăr, 
Dan Dumîtrașcu, Adrian Toma, 
Teodorian Tudose (Șc. sp. 2), Iancu 
Jianu (C.S.M. Sibiu), Romeo Dragu 
(Grivița Roșie), care, prin calitățile 
dovedite, lasă să 6e întrevadă fru
moase perspective.

Cu toate aceste realizări incon
testabile înregistrate în ultima 
vreme, se pune totuși întrebarea: 
oare modul cum este organizată 
activitatea juniorilor practicanți ai 
sportului cu balonul oval este ca
pabil să asigure cu regularitate și 
în timp elemente de valoare, care 
să ajute la un cît mai pronunțat 
salt calitativ al acestei discipline ?

Răspunsul va apare, credem, fără 
prea mare dificultate numai din 
simpla prezentare a situației ac
tuale. în prezent, cele mai pu
ternice centre sînt București și 
Constanța, unde activează 23 de

ec’nipe (împărțite în două catego
rii, pe criterii de vîrstă) și, respec
tiv, 12. Dintre cele 10 formații 
bucureștene de juniori mari, spre 
exemplu, doar la 4 se poate vorbi 
de rezultate vizibile pe plan cali
tativ : Clubul sportiv școlar, Sc. 
sp. 2, Grivița Roșie și Energia. In 
afara celor două orașe, se mai află 
formații de juniori la Iași, Timi
șoara. Brașov, Suceava și Sibiu, ac
tivitatea lor fiind însă deosebit de 
redusă, fapt care și explică, în ul
timă instanță, participarea lor for
mală la turneul final al campio
natului. Tot din lipsa unei forme

Em. F.

(Continuare în pag a 2-a)

PLENARA F.R. RUGBY
Azi, de la ora 10,30, la sediul 

C.N.E.F.S., va avea loc plenara Co
mitetului Federației române de 
rugby care va analiza activitatea 
anului trecut și va adopta măsuri
le corespunzătoare pentru îmbună
tățirea continuă a muncii în acest 
sector. De asemenea, vor fi supuse 
dezbaterii și propunerile privind 
modificarea Statutului și Regula
mentului F.R.R.(Continuare in pag. a 2-a)

CREȘTEREA POPULAȚI El. URBRRIZBRER 
51 5PHTIILE PEI1TRU SPORT

Explozia demografi- 
nu mai constituie în 

zilele noastre o chestiu
ne de dezbatere pur teo
retică, ea devenind in a- 
cest secol o problemă de 
mare actualitate, deoa
rece mărirea populației presupune ți importante măsuri ce trebuie luate pentru crearea 
unor condiții optime de muncă și viață.

Problemele populației se pun cu acuitate. Este și motivul pentru care* Adunarea 
Generală a O.N.U. a proclamat anul 1974 drept „An mondial al populației', iar între 
19 șl 30 august va avea loc la București „Conferința mondială a populației", manifestare 
internațională de mare însemnătate, care va dezbate, printre altele, .probleme referitoare 
la populație, resurse șl mediul ambiant, aspecte privitoare la familie și bunăsta
rea familiei.

Este semnificativ să amintim că la Conferința Națională a partidului din iulie 
1972, tovqrățul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia in Raportul prezentat că : „O problemă 
esențială este asigurarea unei creșteri mai susținute a populației — factor esențial al 
dinamismului și forței productive a societății. Avem in vedere adoptarea, in continuare, 
a unui complex de măsuri de ordin economico-social și sanitar, care să contribuie la 
intârirea familiei, la stimularea natalității, reducerea mortalității ți creșterea duratei 
vieții oamenilor".

Educația fizică și sportul, prin mijloacele specifice de care dispun, pot juca un 
rol important in ceea ce pșivește întărirea sănătății, creșterea capacității de munca, edu
carea celor mai diverse categorii de cetățeni. Pornind de Ia aceste puncte de reper, 
ziarul nostru își propune organizarea unei largi dezbateri, cu sprijinul a numeroși specia
liști din diverse domenii de activitate, —■ —*---- ■ ■■-.................................
productivă — odihnă activă, prin prisma 
(iei fizice, sportului și agrementului.

Am început seria Investigațiilor 
noastre în județul Hunedoara, zonă 
cu un grad sporit de industrializare 
șl urbanizare, cu un cadru natural 
cu multiple posibilități de valorifi
care, dar șl supus efectelor poluă
rii, șl unde grija edililor pentru o 
bună gospodărire a orașelor — do
vadă prezența municipiilor Petro
șani și Hunedoara printre centrele 
evidențiate cu prilejul întrecerii în
tre orașe — se manifestă din plin 
A avut amabilitatea să răspundă 
la întrebările noastre un grup de

AZI, JUDEȚUL HUNEDOARA

privind creșterea populației și relația activitate 
realizării in localități a unor centre ale educa-

arhitect! de la Institutul județean 
de proiectări, format din Marcela 
Ilișiu, Iulia Nicov, Constantin Ia-

„Noi proiectăm spații de joc

Oricine lucrează în domeniul 
proiectării și sistematizării urba
nistice are obligația ca în schițele 
de sistematizare și, mai apoi, în 
detaliile respective, șă rezerve spa
țiile necesare pentru joacă și sport. 
Fără a prevedea asemenea ele-

• Acolo unde se 
întîlnește iniția
tiva și pasiunea
• în dispută cu 
automobiliștii • 
Fără spații de 
joacă proiectul nu 
se avizează. Dar 
pe urmă? • A- 
grementul hune- 
dorean față în 
față cu viitorul

remsch’ 
Liviu 
Cornel Florea.

' — directorul institutului, 
Oros, Marcel Vasilescu și

dar ele nu

ente proiectul 
ă de avizare, 

cele mai multe

se realizează"
nu are nici o șan- 
Fără îndoială, în 

cazuri locurile res-

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in pag a 2 a)
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ÎNAINTEA CELEI DE A 8-a EDIȚII A C.M. SE REIA CAMPIONATUL DE POPICE DIVIZIONARELE B
PREGĂTIRILE HANDBALIȘTILIJR RflMAM AU INTRAT 

ÎN ULTIMA „LINIE DREAPTĂ"
Pregătirea echipei României pen

tru cel de al VIII-lea turneu final 
al campionatului mondial de hand
bal masculin — de altfel, ca și a 
celorlalte 15 competitoare — a in
trat în ultima „linie dreaptă". 
Marți și joi am asistat — la Bucu
rești și Ploiești — la două teste ale 
formației antrenată de Nicolae Ne- 
def și Oprea Vlase. Meciurile cu 
reprezentativa Bulgariei au însem
nat bune prilejuri de verificare a 
potențialului actual al selecționatei 
României, de depistare a lipsurilor 
ce persistă în jocul handbaliștilor 
noștri.

Subliniem, de la început, că în- 
tîlnirile la care ne referim sînt 
doar o parte dintr-un mare „în
treg" ce se numește „pregătirea 
pentru C.M«“, că in cadrul lor cei 
doi antrenori emeriți au rulat a- 
proape tot lotul avut la dispoziție 
și au încercat formule variate de 
echipă, aplicarea unor tactici ce au 
impus reprezentativei ritmuri dife
rite, sacrificarea situațiilor favora
bile uneori. Facem aceste precizări 
pentru a localiza momentul în con
textul pregătirii și pentru a situa 
concluziile la nivelul lor real.

Impresia generală este că selec
ționata României — care-și va a- 
păra titlul mondial între 28 fe
braurie și 10 martie în R.D. Germa
nă — merge bine în atac. în for
mula cu Cristian Gațu coordonator, 
ea dă un plus de spectaculozitate 
jocului. Dar și Radu Voina știe 
tot mai bine să-și impună punctul 
de vedere, să materializeze cu suc
ces intențiile tactice ale antrenori
lor. Forța de șut a lui Ștefan Bir- 
talan este tot mai bine folosită, el 
fiind des șl bine ajutat de ceilalți 
doi „giganți", Roland Gunesch și 
Gabriel Kicsid. Am întrezărit, însă, 
în timpul atacurilor o discrepanță 
între înclinația și potențialul pen
tru un joc rapid, derutant, ce îi ca
racterizează pe jucătorii cu un ga
barit redus și tendința de a face 
un joc pozițional a echipierilor cu sta
tură herculeană. Ni s-a părut chiar 
că aceștia din urmă sînt în impo
sibilitate de a răspunde jocului co
legilor lor, că unele acțiuni nu se 
termină așa cum ar trebui sau sînt 
ratate din această cauză în for
mula cu Gațu, coordonator iese și 
mai mult în evidență această ca
rență. Desigur, sînt impresii din 

Adrian Cosma, jucător cu personalitate, s-a înălțat și a învins apărarea 
selecționatei bulgare cu un ?u,t fulgerător

două partide fără alt scop decît 
aceea al verificării, din teste în 
care formula de echipă s-a schim
bat — din motive raționale — foar
te des.

în defensivă, echipa noastră are 
cele mai multe carențe. De altfel, 
o medie a ultimelor jocuri (Bulga
ria — 2, R.D. Germană, Islanda, 
Ungaria și Cehoslovacia) ne arată 
că ea a primit 19 goluri de meci, 
ceea ce este, fără îndoială, foarte 
mult. în condițiile în care întîlnim 
echipe cu apărări foarte exacte, 
procentul de goluri marcate scade 
firesc. Menținîndu-se, însă, la ace
lași nivel, cel al golurilor primite, 
situația devine precară, victoria este 
periclitată. Blocajul rămîne — de 
foarte multe ori — doar o noțiu
ne, pentru că (inclusiv în momen
tele cînd jucătorii cu gabarit sînt 
Pe teren) băieții s-au dezvățat să 
ridice mîinlle, să formeze acel zid 
cvasiimpenetrabil cîndva. Acțiunile 
unora dintre jucătorii noștri sînt 
lipsite de decizie. Este blocat ad
versarul pînă la un punct, după 
care este lăsat și acesta... marchea
ză. în meciurile cu Bulgaria, au 
fost pfimîte multe goluri de la ex
treme tocmai din această cauză. 
Deși s-a jucat mult timp (în al 
doilea meci) în formula 5+1 (cu 
Gațu avansat), ea s-a transformat
— nu din necesități sau cu inten
ție — în 4+2 pentru că unul din
tre jucători își părăsea poziția, ur
mărea fără rost adversarul și lăsa 
breșe speculate prompt. în ceea 
ce-i privește pe portari, fără a di
minua contribuția celorlalți (mai 
ales cea așteptată...), vom sublinia
— dacă mai este nevoie — că sin
gurul care corespunde integral exi
gențelor unei echipe campioană 
mondială este Cornel Penu. Chiar 
și un singur argument poate fi e- 
dificator : în meciul de la Ploiești, 
în prima repriză (cînd poarta a 
fost apărată de Ștefan Orban) am 
primit 15 goluri, iar în cea de a 
doua '(Cornel Penu) doar 6. Nu es
te un motiv de descurajare pentru 
ceilalți portari, ci unul de mobili
zare pentru a ajunge cît mai cu- 
rind la siguranța și dăruirea aces
tui mare goal-keeper.

O altă impresie pe care ne-am 
format-o în aceste zile este aceea 
că lotul dă oarecari semne de obo
seală. O epuizare fizică și mai ales 

nervoasă, o scădere generală a to
nusului. Poate că această observa
ție este necesar a fi cel mai serios 
analizată. Pînă la campionatul 
mondial mai sînt doar 26 de zile și 
handbaliștii au nevoie de o refa
cere generală, mai ales psihică. 
Antrenorii au urmărit, firește, un 
anumit țel programînd la 11 și 13 
februarie, în deplasai’e, alte două 
meciuri de verificare. în situația 
actuală ele ni se par însă a nu mai 
avea darul de a contribui la buna 
pregătire și verificare, a lotului, ci 
de a se adăuga povarei existente.

Am făeut aceste notații critice cu 
convingerea că se cunoaște atît po
tențialul real cît și forța handba
lului românesc de a-și strînge rin- 
durile în fața unui eveniment Im
portant cum este campionatul mon
dial. Este cunoscută, de asemenea, 
dîrzenia, abnegația și entuziasmul 
cu care sportivii noștri știu să-și 
apere prestigiul cucerit cu atîta tru
dă în arena mondială a handbalu
lui. Sînt motivele pentru care am 
făcut aceste sugestii, cu credința 
că ei vor ști să le primească cu 
luciditate, să ia din ele ceea ce le 
este util. Păstrăm. neștirbită spe
ranța că, la Schwerin, Rostock, 
Halle și Berlin, ei vor izbuti să a- 
șeze din nou handbalul românesc 
în fruntea ierarhiei, pe locul pe 
care au dovedit Că-1 merită cu pri
sosință.

Hristache NAUM

LA TIMIȘOARA

DEBUT CONSISTENT ÎN SEZONUL
ATLETIC DE SALĂ

Planul de măsuri pe care orga
nele locale de resort l-au alcătuit 
privind redresarea atletismului ti
mișorean începe să prindă viață. 
Mai mult decît în alți ani sezonul 
„indoor" este folosit intens Iată 
cîteva acțiuni desfășurate în aceas
tă perioadă. Sala acoperită de la 
C.F.R a găzduit campionatele de 
sală rezervate selecționatelor de 
licee și școli profesionale. La pri
ma competiție au luat parte 17 re
prezentative de băieți și 14 de fe
te, fiecare aliniind cîte 8 concu- 
renți în urma primei etape — 
probele desfășurate fiind 60 m, 
greutate, înălțime și lungime — pe 
primele trei locuri se află Liceul 
de Informatică, Liceul Economic și 
Liceul nr 1 Merită evidențiată 
contribuția profesorilor Bâdinl, Ute 
Lereter, Ana Șerban-Zgăvîrdea (de 
la Școala sportivă), Tăvi (de la 
Liceul de Informatică) șl Peica (de

PE AGENDA COMPETIȚIONALĂ
• Sîmbătă și duminică în sala 

„23 August" se va desfășura cam
pionatul municipal de atletism re
zervat juniorilor de categoria I și 
copiilor

Concursul republican de cros, 
care urma să se desfășoare la 
3 martie la băile Felix a fost 
devansat, urmînd să se dispute 
în aceeași localitate la 26 febru
arie. *
• Duminică dimineața, începînd 

de la ora 10, pe stadionul Tineretu
lui se va disputa cea de-a XXIV-a 

„CUPA POIANA" LA BIATLON
(Urmare din pag 1)

bătă și duminică, „Cupa A.S.A." la 
schi alpin. Sînt prevăzute probele 
de coborîre (Pirita Lupului) și sla
lom uriaș. în afara lui Dan Cristea 
și Marian Burchi (aflați la C.M. 
din Elveția), vor fi prezenți cei 
mai buni schiori ai țării în frunte 
cu Virgil Brenci, Dorin Munteanu, 
Constantin Văideanu, Gheorghe

RETURUL ÎNCEPE 
CU CÎTEVA 

DERBY-URI LOCALE
După o vacanță relativ scurtă, 

astăzi se reiau întrecerile campio
natului Diviziei A la popice, com
petiție la care participă 40 de echi
pe. Chiar în prima etapă, progra
mul cuprinde cîteva jocuri cu tra
diție, în toate cele patra serii.

Astfel, în campionatul feminin 
reține atenția jocul dintre divizio
narele bucureștene Voința și Ra
pid. Cu toate că Voința este acum 
pe penultimul loc în seria Sud, ea 
va încerca să depășească echipa fe
roviară, clasată pe primul loc, fără 
nici o înfrîngere. în seria Nord, 
codașele, sexteturile feminine din 
Tg. Mureș, C.F.R. și Dermagant 
se vor întrece într-un meci direct. 
Tot la Tg. Mureș are loc un derby 
local la bărbați, protagonistele 
fiind Voința, fosta campioană de 
acum trei ani și C.F.R. Formația 
cooperatorilor, care a terminat tu
rul pe ultima poziție a clasamen
tului, va încerca să se reabiliteze, 
deși calculul hîrtiei indică favorită 
echipa ceferistă (locul 3 în seria 
Nord, la egalitate de puncte cu 
fruntașa, Jiul Petrila). în fine, la 
București se vor întîlni, pe arena 
din Giulești, Rapid și Gloria. Am
bele echipe bucureștene fiind pe 
locuri de mijloc în ierarhia seriei, 
meciul lor prezintă doar o ches
tiune de prestigiu.

la Liceul Economic) pentru orga
nizarea acestei competiții. Surprin
zătoare, absențele concurenților de 
la liceele Pedagogie, nr. 1 și de 
Muzică

Campionatul de sală rezervat 
școlilor profesionale, organizat de 
C.J.F, F S în colaborare cu Comi
tetul municipal Timișoara al 
U.T.C., a reunit la start 200 de 
elevi, întrecerile fetelor fiind do
minate de Grupurile școlare M.I.U., 
Chimie, Electromotor, iar cele ale 
băieților de Școala profesională 
UCECOM, Grupurile școlare M.I U. 
și Chimie.

Duminică, cei mai buni atleți ti
mișoreni și arădeni s-au întîlnit 
în cadrul „Cupei Politehnica", în 
timp ce în jurul stadionului CFIi 
s-a disputat un cros (copii, ju
niori, seniori).

Petre, ARCAN — coresp. jud.

ediție a concursului de cros „Cupa 
16 februarie" organizat de clubul 
Rapid. Vor avea loc următoarele 
alergări : 800 m junioare II, 2 000 
m juniori II. 1 500 m junioare I, 
3 000 m juniori I, 2 000 m senioare 
și 7 000 m seniori.

® La concursul internațional care’ 
se va desfășura la Berlin, dumini
că 3 febraurie, vor participa și trei 
alteți români : Viorica Viscopaleanu 
(lungime). Mariana Ncdclcu (60 m 
garduri) șl Carol Antal (înălți

me).

Vulpe, loan Cavași, Alexandru 
Manta, Ion Bobiți ș.a.

De notat că, săptămîna trecută, 
la Pamporovo (Bulgaria), Virgil 
Brcnci a avut o comportare exce
lentă, cîștigînd toate probele: sla
lom uriaș și special și combinata 
alpină din cadrul „Cupei Rodope" 
în compania unor schiori valoroși 
din R.D.G., Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria și Bulgaria.

ÎN FAZA PREGĂTIRILOR PENTRU RETUR
Pînă la reluarea campionatului 

Diviziei B a mai rămas destul de 
puțin timp, iar echipele partici
pante se pregătesc în acest scop, 
Cu multă seriozitate. Prezentăm, 
în rîndurile de față, un scurt co
mentariu privind situația în clasa
ment a participantelor la disputele 
6eriei I, urmînd să ne ocupăm ul
terior și de celelalte grupe.

în această serie, in care 8 din 
cele 12 echipe sînt bucureștene, 
lupta pentru primul loc 6-a dat 
între Rapid, Olimpia și Construc
torul, clasate in ordine.

Rapid, antrenată de Ion Teodo- 
rescu, se menține in disputa pen
tru promovare în eșalonul supe
rior, datorită, în special măsurilor 
de întinerire a lotului, ce au avut 
influențe favorabile asupra evolu
ției de ansamblu a XV-lui rapi- 
dlst. Menționăm dintre cei ce s-au 
evldenițat pe Cristea Cioceanu, Ni
colae Stănescu, Mircea Paraschives-

Dispunem de o talentată generație tinără, care ne-a adus satisfacția cîștigării, în două rîndurl, a campiona
tului european F.I-R.A. pentru juniori. In fotografie, uri aspect din întilnirea România — Polonia, disputat" "nul 

trecut la București, in cadrul competiției supreme a celor mai tineri rugbyști de pe continent

SALTUL CALITATIV AL RUGBYULUI
(Urmare din pag. 1)

bine închegate de întrecere — cum 
ar fi la volei, baschet, handbal — 
unele echipe de juniori au fost 
înscrise în disputele divizionarelor 
B (Șoimii Sibiu, Șc. sp. Timișoara, 
Dacii Sibiu, Farul II Constanța, 
Chimia II Năvodari), ceea ce, desi
gur, nu poate avea, totuși, o. in
fluență favorabilă asupra dezvol
tării firești a tinerilor sportivi. 
Așa cum remarca și antrenorul fe
deral, Valeriu Irlmescu, „activita
tea cu juniorii are mai ales un 
caracter local, cele mai multe e- 
chipc, exceptînd pe cele din Bucu
rești și Constanța, susținind prea 
puține meciuri in cursul unui se
zon, ceea ce este în detrimentul 
creșterii calitative".

INTRE BUTURI
• Anul trecut, comisia de disci

plină a dictat 56 de pedepse, între 
O etapă și un an suspendare. Cele 
mai grave : Ghiță Iosif — 1 an și 
Constantin Fintină — 10 luni, ambii 
de la Portul Constanța.

• Pe primul loc in clasamentul 
„Cupei FAIR-PLAY" la Divizia A se 
află Sportul Studențesc cu 30 p., ur
mată de Steaua, Dinamo, Agronomia 
Cluj și C.S.M- Sibiu cu 28.
• Turneul final al campionatului 

republican de juniori se va disputa 
la următoarele date : etapa prelimi
nară — 19 mai ; etapa I — 26 mai ; 
etapa a H-a — 2 iunie și etapa a 
IlI-a — 9 iunie.
• Remarcăm apariția Buletinului 

informativ al F.R.R., cu iin bogat 
conținut xși într-o reușită prezentare 
grafică. Un succes pe cate l-am dori 
repetat. 

cu, Victor Băloiu, Iordaclie Ghelcu 
și Oprea Florescu. Pentru a-și 
păstra locul fruntaș. Rapidul a în
ceput antrenamentele la 10 ianua
rie, ele fiind efectuate de 4 ori pe 
săptămînă, în aer liber.

Cu o înfrîngere în fața liderului, 
Olimpia trebuie să se mulțumeas
că, deocamdată, cu locul secund 
avînd, însă, același număr de puncte 
(31) și păstrînd speranțele intacte 
pentru retur. Referindu-se la situa
ția echipei, antrenorul Eduard De- 
nischi ne-a spus : „Am fost de 
multe ori la un pas de prima 
treaptă. Cred că vom reuși să o 
urcăm în a doua parte a întrecerii. 
Antrenamentele vor permite câtor
va dintre jucători (Nicolae Șișu, 
Eugen Teadu, Gabriel Slăbuțeanu) 
— mai puțin rodați dar foarte ini
moși — să capete un plus de vi
goare și experiență".

Ia două puncte de Rapid și O- 
limpia se află a treia grupare bucu-

Să adăugăm că numărul elemen
telor de valoare furnizate eșaloa
nelor superioare este de maximum 
10 la sută, deși, în condiții optime 
de organizare a campionatului, a- 
cest procent ar fi, indiscutabil mă
rit ; că promovarea directă în lo
turile echipelor de A nu este de 
natură să contribuie la desăvîrși- 
rea ca sportiv a tînărului rugbyst, 
care este încă neformat pentru 
duritatea disputelor seniorilor, ceea 
ce presupune ca Divizia B să con
stituie . treapta intermediară fi
rească.

în darea de seamă prezentată a- 
nul trecut la plenara Comitetului 
federal se menționa : „la nivelul 
juniorilor se impune a se revizui 
actualul mod de desfășurare a cam
pionatului republican, întrucît din 
punct de vedere al asigurării con
tinuității sale, el suferă prin fap
tul că, doar cu unele mic) excepții, 
majoritatea echipelor participă Ia 
un număr mic de jocuri, ceea ce 
nu le permite realizarea unui salt 
valoric. Credem că un campionat 
divizionar, eventual pe serii de 
zone geografice, urmat de un tur
neu final ar fi corespunzător si
tuației generale a echipelor noas
tre de juniori".

AL 20-lea CONGRES MONDIAL

DE MEDICINA SPORTIVA
La 4 februarie se vor deschide 

în Australia, la Melbourne, lu
crările celui de al 20-lea Con
gres jubiliar de medicină spor
tivă.

Medicina sportivă românească 
va fi reprezentată de dr. Nico

reșteană — Constructorul — caTe 
încă nu a renunțat să spere în 
promovare. Este un club cu veche 
tradiție, unde se muncește mult, 
așteptîndu-se cu încredere rezulta
tele returului.

Ne-am fi așteptat mai mult de 
la Aeronautica și Arhitectura, care 
se află acum, în a doua parte a 
ierarhiei, deși posibilitățile lor de 
„exprimare" sînt mult mai mari.

Provincia are în frunte pe Ș.N, 
Oltenița — locul 4 (8 victorii și un 
joc egal) — datorită seriozității co
lectivului de la această asociație.

Petrochimistul Pitești, de cînd nu 
mai benificiază de serviciile antre
norului Toma Moidoveanu, a regre
sat vizibil — dovadă locul 9 în 
clasament —, iar Tinărul Petrolist 
Ploiești are nevoie de mai mult a- 
jutor — credem •— căci, fără îndo
ială, elemente bune se găsesc și 
în acest oraș.

Vasile PENESCU

De atunci a trecut un an, iar 
situația este aceeași. Credem că 
saltul calitativ pe care rugbyul 
trebuie să-l facă în perioada ur
mătoare — și rezultatele din ul
tima vreme obligă — nu poate fi 
realizat fără a determina îmbună
tățiri și în activitatea competitio- 
nală internă.

Am propune, de asemenea, ca In 
afara organizării unui campionat 
sistem divizie, asemănător celor de 
volei, handbal, baschet, pe lingă 
fiecare echipă de seniori să se afle 
și una de juniori (așa cum, de 
altfel, se întîmplă în țări unde 
rugbyul cunoaște o dezvoltare a- 
preciabilă),'pentru a se asigura, în 
acest fel, rezervele de jucători.

Este necesar ca și în acest sec
tor să se intervină cu cît mai 
multă hotărfre, pentru că nu poți 
beneficia în permanență de o „ge
nerație de excepție" care să ob
țină rezultate foarte bune pe plan 
internațional. Or, se știe, este mai 
ușor să urci în vîrful ierarhiei, de
cît să te menții pe aceeași poziție. 
Se cer, deci, măsuri urgente și fer
me. Poate că la plenara de astăzi 
a Comitetului federal se vor găsi 
și soluțiile adecvate.

lae Stănescu, șef de secție la 
Centrul de medicină sportivă, 
invitat la Congres, unde va sus
ține referate.

Congresul se încheie la 10 fe
bruarie.

CREȘTEREA POPULAȚIEI, URBANIZAREA Șl SPAȚIILE PENTRU SPORT
(Urmare din pag. 1) 

pective capătă în final destinația 
inițială. Dar, din păcate, există șl 
suficiente exemple opuse („In pro
iectare există această preocupare 
de a dota cartierele noi și, chiar 
cele mai vechi cu tot ce este ne
cesar pentru joacă și sport, dar fie 
că nu se execută în toate cazurile, 
fie că se realizează parțial” — 
L. Oros). Intr-adevăr, dacă vizitezi 
cartierul Gojdu din Deva se poate 
observa că, deși terminat, acesta 
nu are încă dotările necesare. 
(„Dacă s-ar realiza măcar 10 la 
sută din ceea ce se proiectează ar 
fi foarte bine" — C. Florea). Spe
răm, însă, că noul cvartal micro 15 
A din Deva, aflat în execuție, și 
micro 7 și 5 din Hunedoara, în 
fază S.T.E., nu vor mai suferi de 
această... boală.

O problemă importantă este a- 
ceea a modului în care se diferen
țiază aceste spații. („Se impune o 
tratare cu mai multă generozitate, 
conform grupelor de vîrstă” — C. 
Iaremschi). într-un cartier nu lo
cuiesc numai copii sau numai a- 
dulți Dimpotrivă. Se cere, de a- 
ceea, crearea unor posibilități a- 
decvate de destindere prin sport 
în funcție de vîrsta cetățenilor. 
(„Opinez pentru realizarea unor 
„plătnîni de verdeață" ai cartierului 
și nu răspîndirea printre blocuri a 
spațiilor respective. în zone mai 
mari se oferă posibilități mai efici
ente de dotare, de întreținere" — 
C. Florea) Există, firește, variante 
multiple de stabilire a funcțiunilor 
(„Se prevăd spații de odihnă pen
tru adulți, mai ferite de zgomot, 
de circulație, dar..." — I. Nicov) 
și de rezolvare a lor în concordan
ță cu terenul și spațiul disponibil 
(,,Existența unor blocuri înalte fa

cilitează creșterea spațiului” — L. 
Oros; „Se pot realiza spații mai 
largi prin îmbinarea de blocuri 
înalte cu cele joase, creîndu-se su
prafețe mai mari pentru toate do
tările" — M. Ilișiu).

Că se pot amenaja lucruri fru
moase, ne-au dovedit-o realizările 
de la Petrila, Lupeni, Vulcan, Url- 
canl, unde s-a căutat, și reușit, să 
se utilizeze cît mai eficient re
lieful accidentat. („Este necesară 
mărirea locurilor de recreare in a- 
fara zonelor poluate. Munții nu sînt 
exploatați așa cum trebuie" — M. 
Ilișiu).

O problemă dificilă o constituie 
„împăcarea" automobiliștilor cu 
pietonii. „Trebuie să deviem ma-

Un ordin al Ministerului Sănătății
Există normative precise care sta- 

bileso cît loo trebuie să ocupe do
tările social-culturale. Din discuți
ile purtate, a reieșit faptul că ele 
nu mal corespund în totalitate 
condițiilor actuale de dezvoltare a 
orașelor, necesităților oamenilor. 
(„Normativele trebuiau și trebuie 
de la etapă la etapă îmbunătățite" 
— C. Iaremschi). în județul Hune
doara gradul de urbanizare este 
deosebit de ridicat — fenomen fi
resc, de altfel, — peste 60 la sută 
din populație fiind concentrată în 
orașe („Dezvoltăm corespunzător lo
calitățile pe baza unui studiu so
ciologic, care 1 evidențiază opțiunile 
populației în legătură cu structura 
rrbană" — C. Iarimschi). Așa cum 
au apreciat interlocutorii noștri, din 
cauza densității sporite numărul

Secretul constă in

Desigur, mai trebuie încă mult 
de luptat în privința schimbării u- 
nor concepții greșite despre rolul 

gistraiele din zonele de locuit, re- 
dueîndu-se în acest fel noxele so
nore și poluarea" — C. Iaremschi). 
Sîntem de acord că prezența auto
mobilului duce la ridicarea gradu
lui de poluare atmosferică în car
tiere, iar absența spațiilor pentru 
joaca copiilor poate duce șl la ac
cidente. De aceea se impune ca a- 
tit asociațiile de locatari, cît și con
siliile populare 6ă intervină mai ho- 
tărît în acest sens. („La avizare, în 
comisie, sînt, desigur, și multi au- 
tomobiliști, care își apără cu destu
lă dîrzenie cauza, obligîndu-ne să 
prevedem chiar și acolo unde nu 
ar trebui locuri de parcare și garaj. 
E drept, și noi cedăm uneori des
tul de ușor" —• I. Nicov).

spațiilor de joacă și sport — con
form normativelor •— este mal 
mare, dar ele nu pot fi realizate 
din lipsa terenului, același pe care 
trebuie să apară șl celelalte con
strucții de interes social-cultural, 
parcări, garaje, etc. („Noi, ca spe
cialiști, încă nu știm ce să înțe
legem, multe normative fiind în 
contradicție" — M. Ilișiu).

Poate tocmai de aceea, Ministe
rul Sănătății a emis la 31 decem
brie 1973 un ordin (nr. 623), care, 
referindu-se la protecția mediului 
înconjurător, stabilește ca pentru 
spațiile de joacă să se prevadă 1,3 
mp teren/locuitor. Să sperăm câ 
respectarea întocmai a acestui or
din va elimina neclaritățile exis
tente.

„să vrei să faci"
și locul educației fizice și sportu
lui în viața omului contemporan. 
Dar, pentru acesta, se cere mai 

mult spirit de inițiativă, mai mul
tă preocupare din partea organe
lor locale, a asociațiilor de loca
tari. („Inițiativa locală poate con
tribui esențial, fără a ține seama 
chiar de proiectele arhitecților" — 
C. Iaremschi). într-adevăr, acolo 
unde edilii sînt preocupați s-au re
alizat lucruri demne de mențio
nat. Este cazul parcului de agre
ment din Hunedoara și a nume
roaselor spații de jocă amenajate 
prin strădaniile Consiliului popular 
sau al ștrandului din Deva, proiec
tat și executat prin muncă patrio
tică. („Arhitecții sînt dispuși să pro
iecteze voluntar cît mai multe a- 
semenea amenajări sportive și de 
agrement. In fond și noi locuim în 
orașe" — M. Ilișiu),

Din păcate, nici părinții nu ma

Viitorul sportului ți agrementului în județul Hunedoara

Zona cuprinsă între limitele ju-‘ 
dețului Hunedoara este, din punct 
de vedere geografic, deosebit de 
generoasă. Relieful oferă multiple 
posibilități de practicare a sportu
lui și turismului. Ce oferă viitorul ? 
Numai simpla enumerare a obiec
tivelor este suficientă pentru a ne 
da seama că aici se vor ivi în vi
itor adevărate „oaze ale sănătății" • 
La Geoagiu — un lac de agre
ment ; la Deva — o bază nautică 
pe Mureș și o mare zonă de agre
ment în pădurea Bejanuluî ; la 
Hunedoara — cabane, terenuri de 
sport la Cinclș, terenuri și bazine 
de înot pe rîu) Strei ; la Simeria — 
în zona Codru un „parc" al spor
tului ; la Petroșani — hotei turis
tic la „Valea de pești" („In schi
țele elaborate la I.P.H. pentru lo
calitățile urbane și rurale și chiar 
pentru județele limitrofe, s-au pre
văzut locuri de agrement, folosind 

nifestă suficientă preocupare în a- 
cest sens. Toți vor ca să aibă co
pii sănătoși, vioi, să patineze, să 
facă sport, dar cînd este vorba să 
treacă la fapte așteaptă ca alții să 
intervină. („Sînt datorii minimale 
care pot fi cu ușurință îndeplinite”
— C. Iaremschi). Totodată, inerția 
Unor organizații cu atribuții în do
meniul sportului privind antrena
rea unei cît mai mari mase de ce
tățeni, stereotipia acțiunilor duc în 
cele din urmă la depărtarea de 
scopul final („Și inițiativa locală 
este din ce în ce mai slabă. Se a- 
runcă prea mult de Ia un for la 
altul răspunderea atribuțiilor, iar 
comitetele de locatari așteaptă nu
mai intervenția edililor. De ce 7“
— C. Iaremschi).

resursele oferite de mediul ambi
ant" — M. Vasilescu). Se așteaptă, 
de asemenea finalizarea parcului 
Zarand, de lîngă Deva, cu o su
prafață de 8 ha, unde s-au execu
tat prin muncă patriotică primele 
lucrări,

★
Firește, este prematur să tragem 

concluzii. Dar, nu este mai puțin 
adevărat, că arhitecții — șl proba
bil nu numai cei din județul Hu
nedoara — au de rezolvat probleme 
destul de dificile, deși se pare, că 
unele sînt, la ora actuală, doar ba
riere artificiale. Cert este că, acolo 
unde se intîinesc inițiativa și pa
siunea, se pot realiza amenajări 
sportive și turistice capabile să 
contribuie la o binefăcătoare des
tindere, să ofere populației condiții 
optime de refacere a capacității de 
muncă, de întărire, a sănătății.

„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

Ultimii sportivi, cei ai R.D. Ger
mane, au sosit ieri după-amiază, 
antrenorul Hubert Guse deplasînd 
lotul anunțat.

Iată și arbitrii care vor conduce 
confruntările: John Kurt (ft. D. 
Germană), Franz Patzner (R.F. Ger

SIMBATA
ATLETISM : Sala „23 August", de la 

ora 16.30: campionatul municipal pen
tru juniori I și copii.

BASCHET : Sala Progresul, de la 
ora 15; „U" — Arhitectura (f.B), Vo
ința — Arhitectura (m.B), Medicina
— Progresul (f.B); sala Arhitectura, 
de la ora 18.30: i.E.F.s. II — p.T.T. 
(f.B). Mine-Energie — Progresul 
(m.B).

BOX : Sala Dinamo, de Ia ora 18: 
gal® cu participarea unora dintre cel 
mai buni pugiliștl din cluburile și 
asociațiile Capitalei.

JUDO : Sala Floreasca, de la orele 
10 și 16.30: campionatele internațio
nale de tineret ale României.

POPICE : Arena voința, de la ora 
16: Voința București — Rapid Bucu
rești : arena Laromet, de la ora 14: 
Laromet București — Voința Galați; 
Arena de la clubul Uzinelor Repu
blica, de ia ora 14: Gloria București
— Voința Ploiești. Meciuri din cam
pionatul feminin. Divizia A. Arena 
Gluleștt, de la ora 16: Rapid Bucu
rești — Gloria București (joacă pri
mele trei schimburi), partidă din 
campionatul masculin, Divizia A.

TENIS : Sala „23 August" (troleibuz 
86. autobuz 74) de la ora, 8 :

România — Ungaria (juniori). 

mania) și Romano Polverari (Ita
lia), purtători ai ecusonului fede
rației internaționale, Emil Faizulin 
(U.R.S.S.), Gheorghi Iliev (Bulga
ria), Laurențiu Vasilescu, Mihai 
Platon, Florentin Donciu, Lucian 
Urbanschi, Vladimir Corin, Dumitru 
Dautner și Viorel Tosun (Româ
nia).

VOLEI : Sala Progresul : ora 18.36: 
Progresul — C.P.B, (B.f), sala Flacăra 
roșie • ora 18: Flacăra roșie — Uni
versitatea (B.f).

DUMINICA
atletism : sala „23 August” de 

la ora 9.30: Campionatul municipal 
pentru juniori i și copii.

BASCHET : sala Constructorul de 
la ora 10 : P.T.T. — I.E.F.S. II (f.B), 
Olimpia — Sănătatea Satu Mare 
(f.A), f.E.F.S. — Politehnica (f.A); 
sala Floreasca, de la ora 9: Univer
sitatea — A.S.A. (m.B), IJS.F.S. — 
Universitatea Cluj (m.A), Politeh
nica — I.C.H.F. (m.A): sala Giulești, 
ora 10: Rapid — „U“ Cluj (f.A).

FOTBAL : stadion Giulești, ora 11 : 
Rapid — Dinamo.

POPICE : Arena Voința, de la ora 
8 : Voința București — victoria Bod; 
arena Giulești, de la ora 8: Rapid 
București — Gloria București (joacă 
schimburile 4—6). Jocuri din campio
natul masculin. Divizia A.

TENIS : Sala „23 August" (troleibuz 
86, autobuz 74). de la ora 9: Ro
mânia — Ungaria (Juniori)

VOLEI : Sala Floreasca : ora 8.30: 
Viitorul — Spartac (B.f.); sala Di
namo, ora 9: Medicina — Farul Con
stanța (B.m.); sala Giulești, ora 9 : 
Locomotiva — Confecția (B.m.).
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LA TOATE NIVELELE MIȘCĂRII SPORTIVE

MAI MULTE EFORTURI, RĂSPUNDERE SI PASIUNE
PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ 

A HOTÂRlRII PARTIDULUI!
(Urmare din pag. 1)

PACITAȚII LOR DE MUNCA. Se 
Înțelege, desigur, că pentru realiza
rea acestei importante laturi social- 
educative este nevoie, în primul rînd, 
de o susținută activitate, desfășurată 
pe baze trainice în domeniul educa
ției fizice și sportului de masă, al e- 
ducațiel fizice și sportului școlar și 
unviersitar.

Șimple dezbateri au avut loc 
în ceea ce privește activitatea 
desfășurată în ultimul an, de 
Ia apariția Hotăririi, pentru 

îmbunătățirea performanțelor și re
prezentarea cu cinste a sportului ro
mânesc în marile competiții interna
ționale. Bilanțul anului 1973, prezen
tat la Plenară — 7 titluri de cam
pioni mondiali (4 la seniori — 3 la 
juniori), 15 titluri europene (9 la se
niori — 6 la juniori), 104 titluri bal
canice (75 la seniori — 29 la juniori), 
pi-ecum și numeroase alte puncte de 
referință din activitatea sportivă de 
performanță desfășurată in această 
perioadă, au subliniat — și în acest 
domeniu — unele progrese remarca
bile, o mai mare responsabilitate în 
munca de pregătire a forurilor de 
resort, a cluburilor și asociațiilor, a 
antrenorilor, a altor cadre de specia
liști și, bineînțeles, a sportivilor. Au 
fost remarcate îndeosebi rezultatele 
bune obținute Ia caiac-canoe, box, 
gimnastică, lupte, canotaj, handbal, 
popice, tenis de masă, tenis, halterei 
pentatlon modern, atletism-junlorf.

Raportate Ia cerințe, la condițiile 
actuale, aceste realizări nu exprimă, 
însă, potențialul mișcării noastre spor
tive- Concluzia, desprinsă din dezba
terile Plenarei, are la bază, printre 
altele faptul că în multe alte ramuri 
sportive — care dispun de aceleași 
condiții, în care există, de asemenea, 
talente autentice și cadre de spe
cialiști — se bate încă pasul pe loc, 
sau se înregistrează progrese neoon- 
cludente. Au fost arătate deschis 
multe din cauzele care determină 
încă o valorificare necorespunzătoare 
a condițiilor, a potențialului uman 
și material de care dispune astăzi 
sportul de performanță din țara noas
tră. Atît din materialul prezentat, cit 
și din cuvîntul multor participanți la 
discuții — Constantin Popescu, direc
torul școlii sportive nr. 2 din Bucu
rești, Dan Grecu, maestru al spor
tului, colonel Maximilian2 Pândele, 
președintele clubului Steaua, colonel 
Valeriu Buzea, membru al Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S., Viorel Mora- 
ru, antrenor emerit, Gheorghe Ber- 
ceanu, maestru emerit al sportului, 
Rodica Slclovan, secretar general al 
federației române de volei, Traian 
Pop, președintele federației române 
de natațic. Jean Zamfir, secretar ge
neral al federației române de caiac- 
canoe — a rezultat că, PENTRU ÎN
DEPLINIREA PREVEDERILOR HO- 
TARlRII DE PARTID, TREBUIE 
DESFĂȘURATA O MUNCA MAI IN
TENSA, DE CĂTRE TOȚI FACTO
RII, ASTFEL INCIT CULORILE 
ȚARII SA FIE ÎN VIITOR REPRE
ZENTATE ÎN MOD STRĂLUCIT, 
PRIN EVOLUȚII ȘI * REZULTATE 
SUPERIOARE, PRIN CUCERIREA 
UNOR NOI POZIȚII DE PRESTI
GIU ÎN SPORTUL INTERNAȚIONAL 
— LA CAMPIONATELE MONDIALE, 
EUROPENE ȘI, MAI ALES, LA 
JOCURILE OLIMPICE.

Pentru îndeplinirea acestui obiec
tiv de înaltă onoare și răspundere 
este, însă, necesar ca în viilor să se 
rezolve mai bine problemele de se
lecție și pregătire, să se dezvolte co
respunzător nivelul performantelor în 
cluburi și asociații, în unitățile șco
lare și studențești specializate, în 
toate județele și îndeosebi în cele cu 
largi posibilități și puternice tradiții 
(Timiș. Cluj, Brașov, Iași, Sibiu, 
Constanta, Mureș ș.a.), SA SE MUN
CEASCĂ CU ACEEAȘI PASIUNE 
Șl RĂSPUNDERE IN TOATE FEDE
RAȚIILE DE SPECIALITATE. Au 
fost, de asemenea, amintite nume
roase exemple care arată că impor
tante mutații trebuie să aibă loc și 
în munca antrenorilor, a profesorilor 
de educație fizică, a altor specialiști, 
a multora dintre sportivii fruntași, 
componenți ai diferitelor loturi repre
zentative, că trebuie mai bine înțe
leasă misiunea de cinste ce le este 
încredințată, aceea ca, folosind la 
maximum condițiile create, prin e- 
forturi comune, mereu mai mari, să 
obțină rezultate de asemenea valoare 
Incit sportul românesc să cunoască 
în viitor o afirmare și mai puterni
că, o neîntreruptă ascensiune-

Cu deosebită atenție au fost 
dezbătute, în cadrul Plenarei 
și problemele privind activi
tatea desfășurată în anul 1973 

în vederea pregătirii loturilor noas
tre reprezentative pentru Jocurile O- 
limpice din 1978. S-a apreciat, pe 
bună dreptate, că tn această perioa
dă, s-au obținut o serie de frumoase 
succese în îndeplinirea programului 
de pregătire olimpică adoptat de Bi
roul Executiv al C.N.E.F.S. în șe
dința comună cu Comitetul Olimpic 
Român. O parte din aceste realizări 
sint, după cum se știe, înscrise în 
bilanțul performanțelor obținute de 
sportivi români la ramurile și pro
bele olimpice din cadrul campiona
telor mondiale și europene disputate 
în. anul 1973. Altele sint exprimate 
de îmbunătățirea muncii de pregăti
re, în perfecționarea procesului de 
instruire, în obiectivizarea și dirija
rea mai judicioasă a procesului de 
antrenament, în folosirea mai bună 
a resurselor și condițiilor tehnico- 
materiale, ca o principală concluzie 
desprinz'ndu-se prioritatea acordată, 
la toate nivelele, problemelor olimpi
ce. Menționindu-se faptul că federa
țiile, C.J.E.F-S., cluburile, precum și 
factorii cu atribuții în sportul de per
formanță au luat măsuri pentru în
deplinirea programului de pregătire 
olimpică adoptat de C.N.E.F.S. și 
C.O.R.. realizări deosebite fnregistrîn- 
du-se ia caiac-canoe, box, gimnastică, 
handbal, canotaj. haltere, pentatlon 
modern, tir ș. a-, s-a arătat, totodată, 
că PREGĂTIREA OLIMPICA NU 
REPREZINTĂ ÎNCĂ O PROBLEMA 
PERMANENTA DE MUNCA DE AC
ȚIUNE. PENTRU ÎNTREGUL ACTIV 
SALARIAT Șl OBȘTESC DIN FEDE
RAȚII, CLUBURI Șl CONSILU JU
DEȚENE PENTRU EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT. In bună măsură, 
lipsurile în- munca de organizare, în 
aplicarea în practică a programului 
de pregătire olimpică, în activitatea 
de îndrumare și control, bineînțeles 
în activitatea tehnică, în procesul de 
pregătire, explică rezultatele sub po
sibilități Înregistrate în 1973 la lupte 

greco-romane, scrimă, canotaj femi
nin, tir (talere) ca și rezultatele ne
satisfăcătoare obținute la Înot, polo, 
sărituri in apă, baschet, atletism 
(cu cîteva excepții), volei. în gene
ral, analiza rezult.jelor Ia ramurile 
incluse în programul olimpic a ară
tat un nivel nesatisfăcător, clasifică
rile înfățișate Plenarei indicind doar 
tui procentaj de 40 Ia sută în apre
cierea pozitivă a evoluției reprezen
tanților noștri.

Cu prilejul dezbaterilor au fost 
semnalate numeroase aspecte critice 
din diferite domenii ale activității 
de performanță, din diferite federa
ții, cluburi, asociații, loturi olimpice, 
factorii de resort avînd astfel posibi
litatea să cunoască mai bine, mai pre
cis, acțiunile concrete pe care trebuie 
să le întreprindă grabnic, cu toată 
fermitatea și răspunderea, pentru eli
minarea lipsurilor și a neajunsuri
lor. Dc altfel, a fost adoptată cu u- 
nanimitate, Hotărîrea Plenarei Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport și a Comitetului Olim
pic Român cu privire Ia principalele 
măsuri și acțiuni pe anul 1974. în ve
derea îndeplinirii Programului de 
pregătire olimpică pentru Jocurile 
Olimpice din 1976, ALE CĂREI PRE
VEDERI VOR TREBUI, ÎNDEPLINI
TE CU MAXIMUM DE EXIGENȚA 
pentru ca, într-adevăr, acest an să 
marcheze progrese șl afirmări care 
să justifice integral așteptările ca Ia 
J. O. de la Montreal delegația țării 
noastre să obțină rezultate pe măsu
ra cerințelor șl a condițiilor create.

Pertlcipanții la Plenară au luat 
cunoștință de informarea pre
zentată de F. R. Fotbal și de 
direcțiile principale pe care și 

le propune in vederea îmbunătățirii 
activității fotbalistice. Cu toate că 
*n prezent activitatea fotbalistică se 
desfășoară in condții îmbunătățite, 
cu un sistem competițional lărgit și 
cu numeroase întilniri internaționale, 
FOTBALUL PRACTICAT ÎN ȚARA 
NOASTRĂ SE PREZINTĂ LA UN 
NIVEL NESATISFACĂTOR ÎN 
COMPARAȚIE CU ȚĂRILE CU FOT
BAL AVANSAT.

Cauza rămînerii În urmă este ge
nerată, mal întîi, de CLIMATUL DE 
SUPERFICIALITATE, RUTINA ȘI 
INDISCIPLINA DIN MAJORITATEA 
SECȚIILOR ȘI CLUBURILOR DE 
FOTBAL; INCAPACITATEA DE A 
SE VALORIFICA JUNIORII TALEN-
TAȚI, DE NIVELUL NECORESPUN- 
ZĂTOR AL MUNCII ANTRENORI
LOR ȘI PROFESORILOR PE ÎNTRE
GUL EȘALON AL FOTBALULUI 
CARE GENEREAZĂ O SLABA IN
STRUIRE ; DE ÎNCĂLCAREA UNOR 
NORME STABILITE ȘI DE SLABA 
PREGĂTIRE EDUCATIVA.

F. R. Fotbal apreciază că multe 
dintre aceste lipsuri se datoresc fe
derației care nu a reușit să îndrume 
și să controleze suficient secțiile de 
fotbal și comisiile județene, nu a 
aplicat cu consecvență propriile ho- 
tăriri și a fost lipsită de intransigen
ță față de propriile decizii. De ase
menea, nu a manifestat exigență su
ficientă față de cluburi și pregătirea 
generală a jucătorilor.

ACESTE LIPSURI AU DUS LA 
REVALORIFICAREA SITUAȚIEI 
FAVORABILE AVUTE LA UN MO
MENT DAT DE ECHIPA NAȚIONA
LA DE FOTBAL IN PRELIMINA
RIILE CAMPIONATULUI MONDIAL
1974, astfel că nu s-a reușit a doua 
calificare în turneul final, situație 
care nemulțumește masele de iubi
tori ai fotbalului.

Pe de altă parte F. R, Fotbal arată 
că fotbalul nu are incă un cadru or
ganizatoric bine definit pentru o ac
tivitate Ia nivel superior și a făcut 
propuneri pentru e atinge un stadiu 
superior în acest domeniu.

Aceste propuneri se referă la îm
bunătățirea radicală a pregătirii co
piilor și juniorilor, întăririi cluburi
lor (secțiilor) de mare performantă 
din divizia A, îmbunătățirea proce
sului de instruire și a activității an
trenorilor. îmbunătățirea regulamen
tului de transferări, stabilirea unor 
norme precise pentru selecția și pre
gătirea echipelor naționale, dezvol
tarea bazei materiale și sporirea re
surselor financiare ale activității fot
balistice, îmbunătățirea organizării 
și atragerii unui larg activ obștesc.

Luînd cuvîntul Mircea Angelescu, 
președintele F. R. Fotbal, Mircea 
Lucescu, maestru emerit al sportului, 
C. Teașcă, antrenor. Ion Siclovan, 
rector al I.E.F.S. și Augustin Brîn- 
dușe, prim-vicepreședinte al CJEFS 
Dolj, s-au referit la situația de fapt 
în mod critic și autocritic, au făcut 
sugestii interesante privind realiza
rea în cele mai bune condiții a obiec
tivelor pe care și Ie-a propus F. R. 
Fotbal.

In încheierea lucrărilor, care au 
dezbătut și aîte probleme Im
portante ale mișcării sportive 
— utilizarea judicioasă a fon

durilor șl dezvoltarea bazei materia
le, perfecționarea organizării și con
ducerii activității sportive ș.a. — au 
fost expuse concluzii de o mare în
semnătate pentru activitatea viitoa
re, pentru îndeplinirea cu rezultate 
mai bune a prevederilor Hotăririi de 
partid. Astfel, din analiza făcută în 
cadrul Plenarei C.N.E.F.S. a unor pro
bleme vitale pentru activitatea de 
educație fizică și sport, a rezultat că, 
muncindu-se cu mai multă răspun
dere și înțelegere a rolului deosebit 
pe care partidul nostru îl acordă a- 
cestor activități în procesul general 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, au fost obținute 
— în toate domeniile mișcării sportive 
— unele succese care, odată cu sa
tisfacția Împlinirii lor, determină — 
însă — aprecierea că ele reprezintă 
doar un început al acțiunii în care 
întregul activ al mișcării sportive 
trebuie să se considere permanent și 
puternic angajat, de îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor încredințate 
de partid. Țara noastră străbate as- 
stăzi. sub înteleapta conducere a 
partidului, o nouă etapă de înflori
toare dezvoltare și afirmare .în toate 
domeniile de activitate, 1974 FIIND 
ANUL CELOR MAI ÎNALTE RIT
MURI DE PROGRES ȘI PROSPERI
TATE. AN HOTĂRTTOR PENTRU 
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI NA
ȚIONAL - CINCINALUL ÎNAINTE 
DE TERMEN. Cu entuziasm, cu 
abnegație și nețărmurită încredere, 
harnicul nostru popor muncitor în
făptuiește, cu dragoste și mindrie. 
politica internă și internațională a 
partidului, obtinînd strălucite succese 
in dezvoltarea multilaterală a Româ
niei socialiste. LA NIVELUL ACES
TOR EFORTURI, LA NIVELUL A- 
CESTOR RITMURI ÎNALTE, LA 
NIVELUL ACESTOR SUCCESE TRE
BUIE SA SE ALINIEZE, MAI PU
TERNIC DECIT PÎNĂ ACUM, ȘI 

MIȘCAREA SPORTIVĂ DIN ȚARA 
NOASTRĂ. întărirea sănătății po
porului este un obiectiv fundamental. 
Reprezentarea cu toată cinstea a cu
lorilor țării în marile competiții in 
ternaționale și îndeosebi la Jocurile 
Olimpice este, așa cum se subliniază 
șl în Hotărîrea din 1973, o cerință 
dc mare răspundere și importantă 
care va trebui îndeplinită în viitor 
la cote mult mai ridicate. Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fizi
ce și sportului a stabilit cu o mare 
clarviziune nu numai sarcinile ac
tuale ale mișcării sportive ci și di
recțiile concrete, mijloacele și for
mele cele mai eficiente pentru înde
plinirea lor. TREBUIE DOAR CA. 
LA TOATE NIVELELE, PREVEDE 
RILE HOTĂRIRII SA FIE ÎNDEPLI
NITE ÎNTOCMAI, SĂ FIE APLICA
TE ÎN PRACTICA, CIT MAI REPE
DE ȘI CIT MAI BINE. Din întreaga 
desfășurare a lucrărilor Plenarei 
C.N.E.F.S. s-a desprins concluzia că. 
avînd o îndrumare precisă, dispunînd 
de un potențial uman și material 
corespunzător, mișcarea sportivă 
poate înregistra în viitor rezultate pe 
măsura acestor cerințe. Fără îndoia
lă. sint multe de făcut, de îmbună
tățit în toate domeniile — organi
zatoric, tehnic, de planificare, în sti 
Iul de muncă ș.a. — dar, în primul 
rind, se constată că trebuie mai bine 
valorificate posibilitățile existente, 
experiența valoroasă, inițiativele, pa
siunea pentru sport a cetățenilor de 
toate virstele. Condiții există — ESTE. 
ÎNSĂ, NEVOIE, ATÎT IN ACTIVI 
TATEA DE MASA, CÎT ȘI ÎN CEA 
DE PERFORMANȚA, DE MAI MUL
TA MUNCA, RĂSPUNDERE. EXI
GENȚA, PASIUNE, DĂRUIRE, DE
VOTAMENT ȘI PATRIOTISM. Nu
mai așa activitatea de educație fizi
că și sport de masă, nivelul perfor 
mantelor și pozițiile cucerite în are 
na internațională, vor putea fi ra
portate NU DOAR — PRIN COM
PARAȚIE - LA ANII TRECUȚI ci 
Ia cerințele actuale pe care partidul 
le-a pus în fata mișcării sportive.

F

ne învață să prefuim și să ne 
do succesele realizate, dar 

NE DECLARAM NICIODA- 
DEPLIN MULȚUMIȚI. SA 
SA NE PROPUNEM ȘI SA 
' - ‘ REZULTATE MEREU

ără îndoială, în îndeplinirea a- 
cestor obiective, în 
tirea necontenită 
sportive, sarcini de 

ponsabilitate revin, în ________
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport. care răspunde — 
prin Hotărîrea din 1973 — de reali
zarea unitară a cerințelor stabilite de 
partid în acest domeniu —, factori
lor eu atribuții, întregului activ al 
mișcării sportive care trebuie să se 
considere ți mai puternic angajat — 
la toate nivelele — în înfăptui
rea integrală a prevederilor Hotăririi 
Partidul 
bucurăm 
SA NU 
TA PE 
DORIM, 
REALIZĂM
MAI MULTE, MAI VALOROASE. Cu 
atit mai mult trebuie să facem a- 
cest lucru cu cit analiza rezultaieloi 
obținute de mișcarea sportivă, de la 
apariția Hotăririi, a arătat că ele nu 
se situează incă Ia nivelul cerințelor, 
că în unele direcții ele sint chiar 
mult sub aceste cerințe și posibilități. 
Consiliul National pentru Educație 
Fizică și Sport, Biroul Executiv, toa
te organele și organizațiile sportive 
au datoria să-și sporească preocupă 
rile și eforturile pentru 
neajunsurilor, a lipsurilor care Încă 
se manifestă. Trebuie să se pună ca
păt justificărilor de tot felul, modu
lui superficial cu care unele organe 
sportive privesc sarcinile de răspun
dere ce le revin, să se manifeste 
mai multă exigență și fermitate.

Niciodată ca acum mișcarea spor
tivă n-a avut în față un program de 
o asemenea limpezime ca cel pe 
care l-a indicat Hotărîrea de partid. 
Sarcina principală, fundamentală pen
tru toți cei ce lucrează în domeniul 
mișcării sportive ESTE ÎNDEPLINI
REA EXEMPLARA A PREVEDERI
LOR ACESTUI IMPORTANT DO
CUMENT DE PARTID. înfăptuind 
cit mai bine aceste prevederi, mișca- 

să Obțină 
mari, pe 

închine cu 
două mari 
poporului.

— Aniver

îmbunată- 
a muncii 

mare res- 
continuare.

eliminarea

rea sportivă va putea 
succese din ce în ce mai 
măsura cerințelor, să le 
mindrie în acest an celor 
evenimente din viața 
partidului și țării noastre
sarea a 30 de ani de Ia Eliberare și 
cel de al XI-lea Congres al parti
dului.

E
nentă

ducația fizică și sportul, acti
vități de interes național, re
prezintă, în concepția parti 
dului nostru, o parte compo- 
a procesului de educare co

munistă a tineretului, a maselor 
larg! de oameni ai muncii. Neîndo
ielnic, și in acest important dome
niu s-au obținut rezultate bune du
pă apariția Hotăririi de partid. Ele 
au fost amintite tn concluziile con
trolului efectuat de un colectiv din 
partea Secției organizatorice și Ca
dre a C.C. al P.C.R. înfățișate parti- 
cipanților. A rezultat că, in ultima pe
rioadă, organizațiile sportive, organi
zațiile de masă și de stat cu atribu
ții. și-au sporit preocupările pentru 
educarea comunistă a sportivilor 
luînd o serie de măsuri în vederea 
îmbunătățirii muncii politico-educati
ve. Această activitate nu se ridică, 
însă, peste tot la nivelul cerințelor 
și exigențelor formulate prin Hotă
rirea de partid. Sint încă nepermis 
de multe cazurile de abatere de la 
disciplină, pe terenurile de sport și 
în afara lor, unii sportivi nu au în 
toate împrejurările o comportare 
demnă, n-au dispărut tendințele — 
manifestate la unii sportivi, dar și Ia 
unii antrenori și activiști sportivi — 
de căpătuială, mai sint cazuri în care 
unii sportivi nu reprezintă cu răs
pundere și demnitate culorile tării 
în competițiile Internationale etc.

In această importantă direcție s-a 
cerut tuturor participanților la plena 
ră să militeze ferm, necontenit pen
tru educarea sportivilor, antrenorilor 
șî spectatorilor, pină la cele mai mici 
unități sportive, în așa fel îneît pre
tutindeni să fie instaurate șî respec
tate întocmai normele eticii și echi
tății socialiste.

Sportul

SIACUM, PE PRIMUL PLAN, OMOGENIZAREA!
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A luat sfîrșit, nu de mult, acea 
etapă de lucru, în fapt o subpe- 
rioadă, care pentru fotbaliștii divi
zionari A a avut drept scop prin
cipal punerea la punct a rezisten
ței, forței și îndemînării, într-un 
cuvînt, de sinteză, a pregătirii fizi
ce generale multilaterale.

Săptămîni de-a rindul, la șes Bau 
la munte (îndeosebi), Sătmăreanu, 
lordănescu, Ltteescu. Dumitraehe, 
Domide, Broșovschi, Dumitriu II, 
Bișniță, Oblemenco, Strîmbeanu. 
lanul, Lupulescu, Biiloni, Hajnal, 
Surdan, Lata, Dincuță, Ciiipitu, 
Viad, Jcțcan, ca de altfel toți com- 
ponenții echipelor din primul eșa
lon al fotbalului nostru, și-au „în
cărcat bateriile" în cotidienele cro
suri, s-au armat pentru bătălia re
turului, fortifieîndu-și mușchii în 
sălile de gimnastică prin iucru in
tens, sub o atentă și competentă 
supraveghere. Operațiune absolut 
necesară în antrenamentele iernii, 
ale „acumulărilor", pentru fiecare 
jucător al divizionarelor A după 
care, în beneficiul ansamblului — 
citește ECHIPA — s-a trecut mai 
intens, mai metodic, la lucrul spe
cific, la acele jocuri la două porți 
cu caracter de verificare și omoge
nizare.

Ce era de verificat ? Mai puțin, 
firește, numele consacrate, cele 
care au corespuns integral exigen
țelor antrenorilor în prima parte a 
campionatului și mai mult acei ju
cători folosiți cînd și cînd în turul 
Diviziei A, precum și cei aflați în 
postură de candidați la un loc în- 
tr-o formație cu emblemă de pri
mă divizie.

în acest scop, Dinamo, și-a în
găduit, după testele turului, să în
cerce o „reașezare" a apărării ime
diate (se vor împlini, oare, spe
ranțele investite în, deocamdată, 
anonimul M. Marian ?), 6au Răpi-

PREGĂTIRI PREGĂTIRI
CONSTRUCTORUL GALAȚI 

VREA SĂ SE RELANSEZE
întîlnire cu Vasile Luban, tână

rul antrenor al echipei Constructo
rul Galați. Om ponderat, el mărtu
risește că cele două mari satisfac
ții ale sezonului trecut, promova
rea în Divizia B ții calificarea în 
finala „Cupei României", au avut 
și un aspect... negativ.

— Programul încărcat, spune an
trenorul gălățean, săptămîni la 
rînd jucînd cîte două meciuri ofi
ciale, adversarii foarte puternici 
întîlniți, ca și rejuearea finale au 
adus o mare uzură fizică jucători
lor. Vacanța de vară a fost scurtă, 
în plus, a plecat Ploeșteann „dirijo
rul" echipei, toate acestea făcînd ca 
în turul campionatului, comporta
rea echipei să fie modestă.

Luban speră în relansarea echi
pei în retur. El are la dispoziție 
următorii jucători : Șerbănoiu, Io- 
ncscu, Boțea, Olteanu, Podeț, Ada- 
mache, Pctrea,1 Maghiar, Ionițâ. 
Cernega Drăgan, Ghica, Ivanov, 
Voichin, Crlstescu, Manta. La an
trenamentele echipei participă, de 
asemenea, juniorii Crîșmaru și 
Marco viei.

Fotbaliștii de la Constructorul au 
avut o vacanță de iarnă lungă, 
odihnitoare și bine organizată de 
către antrenorul Luban și secun
dul său Vulpeanu. După controlul 
medical efectuat de dr. Angliei în
tre 8—10 ianuarie, echipa a susți
nut 12 antrenamente la Galați. De 
la 20 ianuarie și pînă la 6 februa-

MECIURI
U.T.A. — ELECTROMOTOR 

TIMIȘOARA 5—0 (2—0)

3 000 de spectatori au ținui s< 
fie prezenți la primul meci amical 
susținut de textiliști, pe teren pro
priu. Net superioară, echipa gaz
dă a învins cu 5—0. prin golurile 
înscrise de Kun (mln. 23). Axente 
(min 27), Sima (min. 50) și Tran- 
dafilon (min. 59 și 69). Antrenorii 
Jurcă și Coman au folosit forma
ția : Iorgulescu (Vidac) — Birău, 
Kukla (Schepp), Pojoni, Purima, 
Schepp (Moraru), Broșovschi (Muh- 
teanu), Domide, Axente, Kun 
(Trandafilon), Sima.

Pavel ȘODlNCA-coresp.

CUPLAJUL DE LA BUȘTENI

Joi după-amiază s-a desfășurat, 
pe stadionul Caraimanul din Buș 
tenl, un interesant cuplaj. în des
chidere, „U“ Cluj a susținut prima 
partidă de verificare a anului, 
avînd ca parteneră pe divizionara 
B Minerul Motvu. Studenții clujeni 
au învins cu 2—1, după ce la pauză 
fotbaliștii de la Minerul conduceau 
cu 1—0. Au marcat: Anca (min. 
56) și Uifăleanu (min. 89), respec
tiv Mateescu (min 45).

In meciul vedetă al cuplajului 
s-au întâlnit F.C. Constanța și Ca- 
raimanul Bușteni. Oaspeții au cîști- 
gat cu 1—0. golul lor datorîndu-se 
lui Oprea (min. 80) Gazdele au ra
tat un penalty, în min. 56. prin 
Vișovschi.

Victor ZBARCEA—coresp.

ENERGIA ROVINARI — JIUL 
1-1 (1-1)

Meciul, disputat la Tg. Jiu, a a- 
vut o desfășurare echilibrată. Au 
înscris Vlăduț (min. 32) — pentru 
Energia) si Roznai (min. 42) — 
pentru JiuL

M, OPROIU—coresp. 

dul să găsească, acum, pe înlocui
torul lui Codrea; și-a permis să 
„ruleze" și Petrolul, care-și amin
tește mai bine de cînd tot încear
că... Ca să dăm doar puține exem
ple care Bă pledeze în favoarea 
oportunității verificărilor de tot 
felul, folosite de toăte cele 18 divi
zionare A pentru toate liniile, pen
tru toate posturile.

De duminică însă (cînd vor fi 
reintegrați echipelor lor și selecțio- 
nabilii lotului A) și pină la relua
rea întrecerii Diviziei A. prevăzută 
Cum se știe pentru 3 martie, mai 
rămîne o singură lună, perioadă, 
de regulă, a repetițiilor generale, 
mai puțin a verificărilor și mai

PE TEME ACTUALE

mult a OMOGENIZĂRII ANSAM
BLURILOR. O necesitate stringen
tă, după lungul intersezon, aceste 
strădanii în scopul unei cit mai 
bune coeziuni a formațiilor, atît 
pentru echipele care rămîn fidele 
garniturilor utilizate în prima 
parte a campionatului cit, mai a- 
les, pentru cele ce anunță schim
bări în efectivul formațiilor de ba
ză, precum și tn concepția de joc 
— cazul, de pildă, al Sportului 
studențesc unde abia acum, în a- 
ceastă perioadă lungă de întreru
pere, conducerea tehnică a studen
ților bucureșteni a putut pregăti 
mai în voie trecerea de la o moda
litate de acționare în faza de apă
rare la alta, diametral opusă, și 
anume de la „om la om" la zonă.

Rezervîndu-și dreptul de a mai 
testa și în continuare (o repriză 
să zicem) 2—3 jucători pentru pos
turile încă neacoperite pe măsura 

rie, și-a stabilit locul de antrena
ment la Predeal, „Este perioada 
marilor acumulări, ne declara an
trenorul Luban. Jucătorii simțeau 
nevoia unei ozonificări. Buna dis
poziție fizică Ie-a revenit**.

Constructorul va întreprinde un 
turneu de două jocuri în Bulgaria, 
avînd perfectate două meciuri.

Litiu BOBOCEA

ȘOIMII TAROM, 
DIN CANDIUATĂ LA TITLU, 

ÎN ZONA RETROGRADĂRII
La startul campionatului, Șoimii 

TAROM erâ creditată drept una 
dintre aspirantele la locul întîi în 
seria a V-a a Diviziei C. Finalul re
turului a găsit, însă, echipa avia
torilor bucureșteni pe locul 12 (!), 
Ia 10 puncte distantă de lider și la 
numai 4 de penultima clasată! Com
portarea total nesatisfăcătoare a 
formației se explică prin dezintere
sul și superficialitatea manifestate 
la antrenamente și jocuri de majo. 
ritatea componenților echipei. De 
aceea, noul antrenor al echipei, 
fostul internațional Nicolae Drăgan, 
a procedat la o remaniere a lotu
lui. renunțînd la serviciile a nu mai 
puțin de 8 jucători.

Pină acum. Șoimii TAROM a 
susținut patru jocuri de verifeare, 
obținînd tot atâtea victorii : 5—4 cu 
Abatorul, 16—1 cu Viscoza. 7—0 
cu Bere Rahova și 2—0 cu Steaua 
(juniori).

AMICALE
C.F.R. CLUJ — CORVINUI 
HUNEDOARA 2—2 (0—2)

Golurile meciului, găzduit de sta
dionul din Borsec, au fost marcate 
de Adam (2), respectiv Preda șl 
Mercea.

Ion CRISTEA—coresp.

MINERUL BAIA MARE—CJt.L. 
SIGHETUL MARMAȚIEI 2—1 
(0—1).

CHIMIA RM, VÎLCEA—ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 1—0 (1—0),

C.F.R. PAȘCANI — NICOL1NA 
IAȘI 3—0 (1—0).

MECIURILE AMICALE DE MIINE

RAPID — DINAMO (stadion 
Giulești, ora 11).

RM. VÎLCEA 4 CHIMIA — 
STEAUA.

BRAȘOV! STEAGUL ROȘU — 
F.C. BIHOR (stadion Municipal, 
ora 11).

DEVA : MUREȘUL — JIUL.
SIBIU : F.C. ȘOIMII — „U“ CLUJ 

(stadion Voința, ora 12).
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AMĂNUNTE IN LEGĂTURĂ 

CU CONCURSUL PRONOSPORT 
DE MÎINE

Programul concursului Pronosport 
de mîine, duminică 3 februarie a.c, 
este compus în întregime cu întîl- 
niri din diviziile A și B de fotbal 
ale Campionatului italian, progra
mul concursului fiind următorul: 
I Bologna — Roma , II. Foggia — 
Juventus ; III. Genoa — Interna- 
zlonale i IV. Lazio — Lanerossi t 
V. Milan — Sampdoria: VI. Napoli 
— Cagliari ; VII. Torino — Cesena • 
VIII. Verona — Fiorentina ; IX, 
Avellino —• Palermo j X. Bari <-t 

dorințelor, antrenorii vor începe 
jocurile amicale ale acestor ultime 
patru duminici trimițînd în teren 
,,ll"-le preconizat să declanșeze 
bătălia returului, pentru că — în 
ideea sudurii perfecte (treaptă .su
perior calitativă a întregii perioa
de pregătitoare), cu multiplele și 
variatele ei acțiuni de susținere 
sau de suplinire, componenții dife
ritelor linii, ai întregii echipe, tre
buie să formeze un tot omogen, 
acea orchestră în stare să interpre
teze la unison divensele partituri 
pentru diversele jocuri.

Cînd putem vorbi de realizarea 
coeziunii în cadrul unei echipe ? 
Atunci cînd, de pildă, în periculoa
sa zonă din fața porților gol- 
keeper-ul și fundașii centrali se 
înțeleg perfect între ei, sincroni- 
zîndu-și intențiile, cînd apărarea 
imediată conlucrează cu linia me
diană, susținindu-se și suplinin- 
du-se reciproc ș.a.m.d., cînd echipa 
realizează în joc acel bloc funcțio
nal în stare să rezolve cit mai bine 
posibil cele două faze fundamen
tale, monentul atacului și cel al 
apărării.

Nu-i un secret pentru nimeni 
faptul că în acest sport colectiv 
prin excelență au făcut carieră nu
mai acele echipe care, ani în șir, 
au trimis invariabil în teren ace
lași „11”, micile, insignifiantele mo
dificări intervenind doar în cazuri 
de forță majoră. în sprijinul aces
tei afirmații ne stau mărturie nu
meroase exemple, culese atît dintre 
formațiile de club cît și din cele 
reprezentative, din trecut sau din 
prezent, Străine sau autohtone.

Bunul randament al unei forma
ții fiind, așadar, de neconceput în 
afara ideii de coeziune, se impune 
ca această ultimă lună ce ne se
pară de startul returului, și în 
care se pășește de mîine, să fie fo
losită din plin, în așa fel îneît fie
care din jocurile ultimelor patru 
duminici Bă fie abordate sub devi- 
2a: pe primul plan omogenizarea!

Gheorghe NICOLAESCU

BĂLAN

E vorba <Je Bălan șl Bălăci. Ii reunim 
sub același titlu șl în cadrul acestor 
cîtorva rînduri pentru că, in ciudă unor 
fapte care ar spune altceva, au făcut 
adevăratul debut, toamna trecută, îm
preună, la Universitatea. Faptele potriv
nice afirmației sint acele cîteva îueercări 
ale lui Bălan de a face pasul în echipa 
mare, tentative care au spus prea puțin. 
Dar șl el șl juniorul din grupa antre
norului Gîrleșteanu se pot considera 
„unși" jucători de prima divizie din se
zonul trecut. Cum rCilșlteie lor au jucat 
un rol în dramul Universității craiova, 
cum mulțl se întreabă cine sint, am so
cotit că e nevoie să vă spunem cîte ceva 
despre ei.

Bălan, acest lucru se știe cc! mai. bine, 
c un fost atlet. Nu e nici primul și, cu 
siguranță, nici ultimul caz al acestei în
rudiri între atletism și fotbal dar se pare 
că va fi printre primele tn care un 
fruntaș al alergărilor de viteză se des
parte de pistă șl cronometra înainte de 
a avea siguranța că va reuși pe gazon, 
în tovărășia balonului Bălan a avut 
acest curaj. Era specialist al probelor de 
sprint Avea un 10.9 la activ și o vic
torie. de care e mîndru și astăzi, in fața 
Iui Dulgheru, nume dc rezonanță tn at
letismul nostru. Are șl un Ioc doi tntr-un 
campionat național de „juniori m»ri", 
pe 200 de metri, pe stadionul din Cluj. 
Credeam că la fotbal a venit mai tirzlu. 
Inexact. Bălan juca și fotbal din ziua 
tn care Începuse atletismul La Metalul 
Craiova, tn 1967. sub Îndrumarea lui 
Oțeleanu, un antrenor care a cultivat 
multe talente. Un an mal tirzlu intră 
sub mina altul priceput pedagog craio- 
vean. Scăeșteanu. Atunci l-au văzut Cos
mos șl Nuțescu — antrenori al primei 
formații — și l-au cerut pentru echipa 
da tineret Era tn 1968. Joacă sezonul 
1969/70 ca extrem stingă. Convinge șl nu

SPORTUL STUDENȚESC
PLEACĂ MlINE IN BULGARIA

în cursul dimineții de mîine, 
echipa Sportul studențesc va ple
ca, cu trenul, în Bulgaria. în după- 
amiaza aceleași zile, fotbaliștii 
români vor susține primul din cele 
cinci meciuri ale turneului, în 
compania echipei Dunav Ruse, la 
invitația căreia întreprinde acest 
turneu.

Atalanta ; XI. Brindisi — Reggina ; 
XII. Catanzaro — Brescia; XIII. 
Ternana — Catania.

Astăzi este ultima zi pentru de
punerea buletinelor.

• Pentru informarea participan- 
țîlor la concursurile Pronosport a- 
nunțăm meciurile din programul 
concursului de duminică 10 februa
rie a.c.: I Cagliari — Foggia ; II. 
Cesena — Milan ,* III. Florentina — 
Genoa j IV Internazionale — Ve
rona | V. Juventus — Napoli," VI. 
Lanerossi — Bologna • VII. Roma 
—- Torinoț VIII Sampdoria — La
zio | IX. Brindisi — Avellino; X. 
Catania — Perugia; XI. Catanzaro
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NE VIZITEAZĂ 
UJPESTI DOZSA, 

PAOK SALONIC 
SI SPARTA PRASA 9
începind de mîine și în zilei, 

următoare, cîteva formații de pești 
hotare, cu renume și palmarese d, 
primul ordin, vor fi oaspete al, 
cluburilor noastre.

începutul îl face partida de mii 
ne, de la ARAD, unde U.T.A. vi 
întâlni pe UJPESTI DOZSA, cam 
pioana Ungariei, cea care a mono 
polizat pur și simplu victoria fina 
lă în campionatul respectiv în edi 
țiile din ultimii ani. în frunte ti 
căpitanul ei. Rene, formația buda 
pestană va alinia pe stadionul dii 
Arad întreaga sa colecție de inter 
naționali (Zambo, Fazekaș. frați 
Dunai, Szentmihaly, etc). Tn conți 
nuarea turneului, Ujpesti Dozsa v< 
evolua miercuri la Oradea, în corn 
paniă echipei F.C. Bihor.

Tot miercuri, la Pitești, alt mec 
de atracție : deținătoarea „Cupe 
Greciei", PAOK Salonic, va juct 
în compania lui F.C. Argeș. întîi 
ni rea inaugurează sezonul interna 
țional 1974 pe stadionul din Dealu 
Trivalei. Fotbaliștii greci 6înt ca 
lificați, cum se știe, în sferturil, 
de finală ale „Cupei U.E.F.A." un 
de vor juca cu A.C. Milan. Partid, 
de Ia Pitești e un punct importau 
din programul de pregătire al oaS’ 
petilor în vederea acestor jocuri.

în sfîrșit, la invitația și în or
ganizarea Petrolului Ploiești, von 
vedea pe stadioanele noastre um 
dintre cele mai vechi și mai renu 
mite formații ale fotbalului ceho
slovac, Sparta Fraga. Turneul — 
care se va desfășura între 10 și 2; 
februarie — va cuprinde trei în
tâlniri, dintre care una va avea l<x 
în compania formației ploieștene 
Sigur că asemenea partide, în com
pania unor adversari de valoare 
nu poate decît să folosească Echi
pelor noastre fruntașe.

LA CRAIOVA

BĂLĂCI

convinge. Anul 1971 va fi cel mai negru 
pentru Bălan. Accident de menise, ope
rație, reintră prea devreme, se reacci- 
dentează și. In 1972, își va croi cu greu 
iarăși un drum spre echipa de tineret. 
Ce s-a petrecut în 1973 e mai proaspăt 
în memoria noastră : primăvara — în
cercări, lupta de a-și găsi un loc în 
sistemul tactic al formației întîia. Are 
mulțl partizani dar și mulțl adversari. 
Toamna va fi un mare avocat al său. 
S-a aflat, se pare, cheia fructificării 
înălțimii Iul, a vitezei lui. a forței lui. 
Mulți au văzut că are șl acel simț al 
golului — martoră e acum și tabela gol- 
geterllor campionatului : părerea despre 
apariția unui tip de vîrf de atac ca Bă
lan ne-am mai spus-o. Fotbalul nostru 
îl căuta de mult fiindcă fotbalul modern 
il cere. Bălan a dovedit curaj și multă 
tărie sufletească spre a rămîne in echipa 
craioveană. Să le demonstreze mai de
parte. iată singura condiție spre a se 
duce mai departe. împrejur are destule 
•uporturi...

Bălăci e din Blstrețu, o comună din 
vecinătatea Craiovel. Ca toți jucătorii al 
căror tați au făcut șl ei fotbal, Uie Bălăci 
pretinde că părintele său a fost „un ju
cător mare ; era extrem stingă la Dună
rea Blstrețu..„ „Și el a trecut pe la „ca
tedra" dascălilor de copii și juniori cra- 
lovenl — Scăeștcanu, Girleșteanu — dar 
era. se pare și un talent pentru alergă
rile de demlfond. Șl astăzi, specialiștii 
regretă că nu 11 au în echipa de 
atletism a liceului de specialitate. In 
1967, la un an după ce Intrase în secția 
de pitici. Bălăci e printre cel „selecțio
nați” să dea mingile tn teren la theciu- 
rile echipei mari. „I-am dat un buchet 
de flori, la un tnceput de sezon, iul Nea 
N’elu Oblemenco. Dtnsul nu !șl mai 
aduce aminte. Dar eu nu pot uita acea 
zi?“. E una dintre mărturisirile lui Bălăci, 
altfel destul de scump la vorbă șl de 
sigur pe el. i-am văzut, cam la aceeași 
vtistă. In orice caz la același moment 
al carierei, și pe Dobrîn și pe Varga. 
Erau de două ori mal timizi, mal sfioși. 
Craioveanul are. tn orice caz. un echi
libru nervos care Ii va ajuta enorm în 
miile de minute de presiune psihică ce 
îl așteaptă. Favorițli Iul — în fotbalul 
nostru — Dumitru, Dobrin, Oblemenco. 
Era sigur că o să ajungă în echipa întîi. 
Asta șl-a pus tn gînd de mult. 11 în
trebăm dacă nu l-a surprins chemarea la 
lot. Da. l-a mirat. Credea, întîi, că e 
vorba de lotul de tineret. „El, dar au 
mal fost și alții chemați foarte devre
me"... Să ne dorim ca voința șl sigu
ranța de sine să îl împingă mal departe 
pe iile Bălăci.

Eftimie iONESCU *

— Novara ; XII. Palermo — Spa! f 
XIII. Parma — Reggina.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 1 FEBRUARIE 1974

Fond general de premii t 1115124 lei.

Extragerea I s 3 54 18 8 44 62 63 57 90
Extragerea a Il-a : 86 50 26 79 46 43 20 

82 80.
Plata premiilor pentru această tragere 

se va face tn Capitală incepînd dm 11 
februarie pînă la 1 acriile 1974. iar In 
țară, începind aproximativ din 14 februa
rie, pînă la 1 aprilie 1974, Inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



CAMPIONATELE MONDIALE DE SCHI ALPIN

lipsa de zăpadă creează dificultăți organizatorilor
SAINT MORITZ, 1 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Prima con
statare pentru orice vizitator so- 
Bit în renumita stațiune de iarnă 
din Elveția, este lipsa zăpezii. în 
legătură cu apropiatele campiona
te mondiale de schi alpin, cele 
Tnai solicitate informații se referă 
pa starea pîrtiilor de concurs. Pen
tru prima probă a C.M. — coborî- 
rea — condițiile sînt cu totul im
proprii pentru cea mai grea cursă 
'a întrecerilor. Plecarea are loc la 
^altitudinea de 2 760 m, iar sosirea 
la 1955, m, cu o diferență de ni- 
bvel de 805 m la o lungime a tra
seului de 3 075 m și cu o înclina
ție medie de 26,18%. Caracteristi- 
jCile generale ale pîrtiei sînt viteza 
imare ce o permite imediat după 
■plecare, desele planuri de înclina
ție și ruperi de pantă. Pentru a 
sputea fi folosită la antrenamente, 
organizatorii au stropit-o cu apă 
și au adus zăpadă din împrejurimi. 
‘Amenajată astfel, pîrtia se prezin
tă pe alocuri cu gheață transpa
rentă prin care se vede iarba și 
pămîntul. Gazdele sînt foarte cir
cumspecte în legătură cu menți
nerea ei în bune condițiuni pentru 
concurs. La 30 ianuarie s-a efec
tuat o singură coborîre, în dera
paje, pentru recunoaștere. A doua 
Zi au fost prevăzute 3 coborîri de 
antrenament, dar s-a efectuat doar 
una și aceea numai de la jumă
tatea traseului. Pentru vineri din 
nou trei coborîri, dar starea in
stabilă a vremii și ceața deasă au 
făcut ca și această zi de antrena
ment să fie improprie. Totuși, pen
tru concurs, s-au luat măsuri spe
ciale : au fost montate porți cu

pînze reflectorizante ; pîrtia a fost 
marcată pe ambele laturi cu gar
duri de nuiele și sîrmă pentru a 
exclude posibilitate^ ieșirii din tra
seu ; în interior, spațiul de cobo
rîre a fost marcat cu fanioane ro
șii și verzi și, în plus, cetină de 
brad a fost risipită pe toată lun
gimea ei, pentru a~i orienta pe 
concurenți.

Cu toate acestea, așa cum am 
mai spus, antrenamentele nu s-au 
putut desfășura normal și majori-

La cea de a 23-a ediție a compe
tiției și-au anunțat participarea 
312 sportivi (191 schiori și 121 
schioare) din 35 de țâri. Șase țări: 
Austria, Elveția. R. F. Germania. 
Italia, Japonia și S.U.A. vor fi 
prezente eu cite 13 sportivi, nu
mărul maxim de concurenți admis 
de regulament. în schimb. Brazi
lia va fi Teprezentată de un sin
gur schior.

Printre favoriții întrecerilor se 
numără italianul Gustavo Thoeni, 
deținătorul „Cupei mondiale", el
vețianul Roland Collombin, spa
niolul Francisco Fernandez Ochoa, 
austriecii Hans Hintereer și Franz 
Klammer, italianul Piero Gros și 
alții. De la startul probelor femi
nine nu vor lipsi cunoscutele An- 
nemarie Prbll-Moser (Austria), 
triplă cîștigătoare a „Cupei Mon
diale”, dubla campioană olimpică 
Marie-Theres Nadig (Elveția) și 
Christa Zechmelster (R.F. Germa
nia.

nu au făcut pregătiri suficiente. 
Comisia de organizare, îngrijorată, 
a luat măsura ca în caz de con
diții nefavorabile să anuleze cursa 
„non-stop“ programată pentru sîm- 
bătă, rezervînd această zi pentru 
antrenamente.

Sîmbătă, la ora* 15,15 va avea 
loc festivitatea de deschidere a 
Campionatelor mondiale pe „La
cul înghețat" din St. Moritz.

Reprezentanții noștri Dan Cris- 
tea și Marian Burchi așteaptă, ca 
și ceilalți sportivi, cu un opti
mism lucid, primele starturi ofi
ciale...

După defilarea și prezentarea 
sportivilor, se va adresa partici- 
panților președintele F.I.S. Mark 
Hodller (Elveția).

Iată programul campionatelor 
mondiale : 2. II : „non-stop" băr
bați (?), 3. II : coborîre bărbați ; 
4. II : „non-stop" femei : 5. II ; 
coborîre femei ; 6. II : slalom u- 
riaș bărbați ; 7. II : slalom special 
femei ; 8. II : zi de odihnă ; 9. II : 
slalom uriaș femei ; 10. II : slalom 
special bărbați.

I>
Mihai BARA

ILIE NĂSTASE-cel mai 
bun jucător din lume 

a primii trofeul 
„Racheta de 9ur"

NEW YORK. 1 (Agerpres). — 
Tenismanul român Ilie Năstase a 
fost desemnat cel mai bun jucător 
din lume pe anul 1973 și laureat 
al tradiționalului trofeu „Racheta 
de aur".

întrunit la New York, juriul 
compus din 20 de ziariști de spe
cialitate i-a acordat campionului 
român 14 voturi.

în telegramele agențiilor interna
ționale de presă se subliniază faptul 
că Ilie Năstase a dominat cu autori
tate ediția de anul trecut a Mare
lui premiu-F.I.L.T., cîștigînd șapte 
turnee și terminînd învingător în 
„Turneul Maeștrilor" disputat la 
Boston.

C.E. DE PATINAJ ARTISTIC

LUDMILA PAHOMOVA Șl ALEKSANDR GORȘKOV. 
IMBATABILI IN PROBA DE DANS

ZAGREB 1 {prin telex, de Io tri
misul nostru).

Din seara zilei de joi, patinajul 
european are un nou campion. Pe 
prima treaptă a podiumului de pre
miere, în proba individuală mas
culină, a urcat Jan Hoffmann, tî- 
nărul licean din Dresda, căruia o- 
ehelarii ce-i poartă constant (și-i 
scoate numai în serile televizate 
de la figuri libere) îi dau acel aer 
tipic de adolescent studios, așa cum

Koln 1973), elevul Jutei Miiller pă
șește acum peste ultimele două 
trepte.

E drept — ca să păstrăm o notă 
strict obiectivă — sînt tocmai trep
tele rămase vacante prin retrage
rea marilor săi predecesori. Ilar 
performanța rămîne valoroasă mai 
ales prin faptul că Jan Hoffmann 
a rezistat atacului unei veritabile 
coaliții a contracandidaților de 
elită.

In

tatea concurenților, cu excepția 
gazdelor și poate a celor austrieci 
și italieni, care cunosc bine pîrtia 
de la Saint Moritz, sînt neliniștiți 
de lipsa antrenamentelor pe viito
rul traseu al probei, de riscurile 
ce și Ie asumă pornind într-o cursă 
foarte dură și rapidă pentru care

LA ZI, IN C.C.E.
„Cupa campionilor europeni1' Ia 

baschet a programat primele parti
de din turul II al grupelor sfertu
rilor de finală. în general, etapa a 
fost favorabilă echipelor gazdă, în
vingătoare în șase din cele opt 
meciuri disputate.

In grupa A a competiției femi-

CUPELE EUROPENE LA BASCHET FEMININ

POLITEHNICA Șl ll.f.S. CONCUREAZĂ PEN 1RU SEMIFINALE
Miercuri și joi, în sala Floreasca, 

feehipele feminine de baschet Politeh
nica București și I.E.F.S. au susținut 
meciurile tur ale etapei a doua din 
grupele sferturilor de finală ale 
C.C.E. („Trofeul ziarului NAKODEN 
SPORT-Sofia") și respectiv Cupei cu
pelor („Trofeul ziarului SPORTUL- 
București"). Rezultatele sînt cunos
cute. Politehnica a cedat în fața ce
lebrei formații Daugava T.T.T. Riga, 
cîștigătoare a 13 ediții ale C-C.E. și 
învingătoare în 86 din cele 94 de 
partide susținute din anul 1958 în 
cadrul C.C.E., dar acest insucces — 
nu afectează șansele campioanelor 
României de a se califica în semifi
nalele competiției. Hotărîtoare va fi 
întrecerea cu Standa Milano (jocurile 
vor avea loc la 21 februarie la Mi
lano și la 28 februarie la București), 
deoarece pină Ia respectiva întîlnire 
ambele echipe vor avea, probabil 
consemnate în clasament cite un suc
ces (asupra M.T.K.-ului Budapesta) 
și cite o înfrîngere (din partea Dau- 
gavei Riga), deci vor acumula ace
lași număr de puncte și vor lupta 
direct pentru locul 2 în grupa A. 

‘Mai există posibilitatea ca Standa să 
jnu poată recupera cele șapte puncte 
I

MIERCURI 
Șl JOI

Săptămina aceasta, două „five 
o’clock“-uri la sala Floreasca. 
Cel de miercuri, mai sărăcăcios 
în gustări, deși la urmă gazde
le și-au luat rămas bun cu 
capul sus- Cel de joi, mai cu 
bunăstare, garnisit cu antreuri 
și dulciuri. Deosebirile sugerate 
explică în parte și diferența in 

“afluxul de public. Mai puțini 
miercuri, mult mai mulți ca al
tădată (Ia o gală feminină) Joi.

Ne pare rău pentru echipa 
din Dealul Spirit dar ceea ce 
o caracterizează la ora actuală 
(chiar și atunci cînd ciștigă) 
este lipsa de pregătire atletică, 
cu atit mai surprinzătoare cînd 
aflăm că în componența ei sînt 
studente la Institutul de educa
ție fizică și sport. Elogii — pen
tru momentele de ambiție, bla
mare — pentru epuizarea prea 
timpurie a forțelor fizice (fără 
a mai vorbi de surplusul inutil 

de kilograme la unele jucă
toare).

„Nu a fost vis..." — a cîntat 
în tribună formația „Ing 303“. 
Nici nu putea fi. A fost mai 
curînd o sărbătoare, pe care o 
merita prezența la București a 
admirabilei formații (de atitea 
ori campioană a Europei) Dau
gava Riga, cu uluitoarea apari
ție a uriașei Uliana Semenova 
(2,10 m). Formația de studenți 
cu chitare și baterie a mai cîn
tat și „Te întreb pe tine, soa
re", dar degeaba, pentru că e- 
chipa sovietică, cu prima garni
tură sau eu a doua, a manifes
tat aceeași superbă și incontes
tabilă superioritate. Echipa ita
liană Standa a pierdut la Riga 
cu 60 de puncte diferență- Iar 
politehnicienele din București 
n-au cedat decit cu 5 puncte in 
repriza secundă.

Un singur cuvînt, în încheie
re, pentru solidaritatea studen
țească în arena sportivă. Unde 
au fost studenții sportivi 
miercuri, cînd juca echipa 
I.E.F.S. ? Că pe ceilalți, presu
puși a fi nesportivi, i-am văzut 
joi în număr mare la sala Flo
reasca, atunci cînd evolua echi
pa Politehnica. Ba, mai mult, 
am simțit, ca întotdeauna, pre
zența în tribună a elevilor pro
fesoarei Gabriela Ciocan, de la 

Școala profesională I.R.M.A., 
care-și omagiază diriginta-spor- 
tivă într-un mod fermecător, 
(vib).

în disputa cu M.T.K. (joi, la Buda
pesta, gazdele au cîștigat cu 67—60), 
dar și în acest caz Politehnicii îi va 
fi necesară victoria asupra Standei,- 
pentru a evita surprizele ce pot fi 
create de un clasament între trei for
mații aflate la egalitate de puncte 
(Politehnica, M-T.K. și Standa). A- 
șadar, este clar că meciul Politeh
nica—Standa va stabili a doua semi- 
finaîistă a grupei A, prima fiind de 
pe acum cunoscută : Daugava.

In aceste condiții, devine imperios 
necesar ca antrenorul Grigore Cos- 
tescu și elevele sale să privească res
pectiva partidă cu tot spiritul de răs
pundere, să-i acorde întreaga aten
ție, incit să realizeze onoranta per
formanță care ar fi promovarea în 
semifinale, reușită pe care a mai în
registrat-o în ediția 1968—1969 a 
C.C.E.

într-o situație asemănătoare, dar cu 
șanse mai mari se află I.E.F.S. A- 
vînd, după partida de la București 
(74—66), un avans de opt puncte, a- 
supra formației Spartacus Budapesta, 
studentele pot spera în succesul final, 
iar în continuare, în disputa cu GEAS 
Sesto San Giovanni, au de asemenea 
șanse să cucerească victoria prin care 
s-ar clasa pe locul I în grupă. Deo
camdată, primul țel îl constituie re
turul de la Budapesta, unde are de 
apărat „zestrea" de opt puncte. Nu 
prea mare, dar care poate fi sufi
cientă dacă elevele antrenorilor loan 
Nicolau și Teodora Predeseu vor e* 
volua permanent la valoarea lor, și 
nu ca miercuri seară cînd au făcut 
acest lucru doar în perioada dintre 
minutele 13 și 27. Mai mult chiar, 
ținînd seama că la Budapesta va e- 
volua, după toate probabilitățile, și 
Clara Szabo, este posibil ca I.E.F.S. 
să realizeze victoria și în deplasare.
PREGĂTIREA FIZICA UN HANDI
CAP PENTRU BASCHETBALISTELE 

NOASTRE

tehnica—Daugava au avut un numitor 
comun cînd a fost vorba de pregăti
rea fizică a oaspetelor și cea a bas- 
> chetbalistelor bucureștence. Și dacă 
Ia sportivele maghiare am apreciat 
și am considerat normale (dat fiind 
talia și gabaritul lor) sprinteneala 
în alergare, vioiciunea în toate ac
țiunile lor, viteza de reacție și de
tenta la fiecare fază, la formația so
vietică aceste calități au devenit și 
mai pregnante, deoarece ele se vă
deau la jucătoare înalte și masive, 
aparent greoaie. Or, chiar și Marita 
Bikse, cu toată înălțimea sa (1,90 m), 
se mișca cu o agilitate impresionan
tă, sărea în lupta pentru minge — 
în preajma panoului — ca o verita
bilă atletă.

în contrast, I.E.F.S. și Politehnica 
au arătat profunde carențe la capi
tolul pregătirii fizice, sub aproape 
toate aspectele- Puține baschetbalis- 
te-atlete : Diana Mihalic, Ecaterina 
Pantea la I.E.F.S., Ecaterina Savu, 
Suzana Szabados la Politehnica. în 
rest, așa cum știm de ani de zile, 
celelalte componente ale acestor două 
echipe fruntașe în țara noastră au 
încercat să suplinească handicapul 
prin tehnică individuală, plasament, 
joc tactic.

Firește, problema este veche (afec- 
tind chiar și reprezentativa țării) și 
este extrem de dificil ca să poată fi 
rezolvată acum, cînd aceste jucătoare 
au ajuns la maturitate sportivă și a- 
proape de limita capacității lor fizi
ce. în schimb, se cuvine să folosim 
în mod constructiv, realist, prilejul 
oferit de întrecerile internaționale 
pentru a constata în ce domeniu a 
rămas în urmă baschetul feminin. Și, 
așa cum s-a văzut miercuri și .joi, 
pregătirea fizică este' acel capitol la 
care se. manifestă în mod pregnant 
decalajul. Iar acesta nu poate fi mic
șorat decit dacă pregătirea fizică va 
cunoaște importanța cuvenită in rin- 
durile echipelor de junioare, pepinie
rele celor de senioare. Este cazul ca 
antrenorii junioarelor să tragă învă
țăminte necesare.

D. STANCULESCU

LA BASCHET
nine, echipa ÂI.T.K. Budapesta a 
întrecut cu scorul de 67—60 (36—27) 
formația italiană Standa Milano. 
Din această grupă face parte și 
formația Politehnica București, care 
a pierdut cu 42—75 primul joc 
susținut în compania redutabilei 
echipe sovietice Daugava Riga, de
ținătoarea trofeului.

în grupa B, formația poloneză 
L.K.S. Lodz a reușit o prețioasă 
victorie, în deplasare, cu 78—77 
(46—33) în partida susținută la 
Praga cu echipa locală Slavia. în 
celălalt meci, Marița Plovdiv a 
dispus cu 65—55 (33—29) de U.C. 
Clermont Ferrand (Franța).

Cele patru jocuri disputate în 
competiția masculină s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: grupa 
A : Racing Ford Anvers — Ignis 
Varese 80—100 (37—52) ; A.S. Berck 
(Franța) — Maccabi Tel Aviv 
115—86 (61—44) ; grupa B: Real 
Madrid — Radniki Belgrad 113—74 
(55—34) ; Akademik Sofia—U.B.S.C. 
Viena 94—79 (44—40).

iN TURNEUL CANOIDAȚILOR

KORCINOI - NECKING 5-3
NEW YORK. 1 (Agerpres). — 

Cea de-a opta partidă a meciului 
dintre marii maeștri Viktor Korci- 
noi (U.R.S.S.) și Henrique Costa 
Mecking (Brazilia), care-și dispută 
la Augusta (Georgia) calificarea în 
semifinalele turneului candidaților 
la titlul mondial de șah, s-a înche
iat remiză la mutarea a 55-a. în 
prezent, scorul este favorabil cu 
5—3 puncte marelui maestru so
vietic.

Maeștrii dansului pe gheață Ludmila Pahomova și Aleksandr Gorșkov
îi este și stilul pe gheață. Victorie 
scontată, promovare așteptată, care 
încununează o carieră cu deosebi
re remarcabilă. De la locul 20 pe 
care-1 ocupa la debutul său la C.E. 
(Vesteras, 1968), trecînd succesiv 
pe 16, 9 și 4 la cele următoare, pen
tru ca după un an de absență să 
reintre direct pe podium (locul 3,

TURNEE DE TENIS

Deși au avut evoluții și rezultate 
diferite, deși caracteristicile adver
sarelor au fost cu totul deosebite, 
jocurile I.E.F.S.—Spartacus și Poli

Buchet de jucătoare în luptă peentru minge. Fază din meciul I.E.F.S. — 
Spartacus Budapesta Foto : Sigmund BAKCSY

NEW YORK, 1 (Agerpres)) — 
Tenismanul român Ilie Năstase s-a 
calificat în sferturile de finală ale 
turneului de la Richmond (Virgi
nia), primul concurs contînd pentru 
circuitul W.C.T. în „optimi", Ilie 
Năstase l-a întîlnit pe jucătorul 
rhodesian Andrew Pattison, pe care 
l-a înviils în două seturi : 7—5, 
6—4. în cea mai disputată partidă 
a zilei, campionul iugoslav Nikola 
Pilici l-a întrecut cu 4—6, 6—3, 
6—2 pe australianul Phil Dent. A- 
mericanul Tom Gorman a dispus 
cu 6—1, 6—3 de vest-germanul Ha
rold Elschenbroich, iar francezul 
Patrice Dominguez a obținut o 
surprinzătoare victorie, cu 7—5, 
6—3, în fața „veteranului" austra
lian Tony Roche.

Alte rezultate : Cliff Drysdale 
(R.S.A.) — Ismail el Shafei (Repu
blica Arabă Egipt) 6—2, 6—4 ;
Marty Riessen (S.U.A.) — Vitas
Gerulaitis (S.U.A.) 6—2, 7—6 ; Billy 
Martin (S.U.A.) — Ray Ruffels
(Australia) 6—2, 7—6.

Turneul internațional de la Bal
timore a programat partidele din 
cadrul optimilor de finală ale pro
bei de simplu bărbați. Jucătorul 
american Jimmy Connors, princi
palul favorit al concursului, l-a în
vins cu 6—1, 4—6, 6—3 pe Prejoux

(Chile), iar australianul Kim War
wick l-a eliminat cu 6—4, 5—7, 
6—3 pe vest-germanul Karî Mei- 
ler, cîștigătorul recentului turneu 
de la Omaha.

Alte rezultate: Sandy Mayer 
(S.U.A.) — John Feaver (Anglia) 
6—7, 6—1, 7—6 ; Jțirgen Fassbender 
(R. F. Germania) — Toma Ovici 
(România) 7—5, 6—2 ; Bryon Ber
tram (R.S.A.) — Ian Fletcher (Aus
tralia) 5—7, 7—5, 6—2, etc.

Tocmai aci, din nou pentru a nu 
face numai omologări pe marginea 
verdictelor oficiale, rămîn cîteva 
dîre de umbră pe imaginea unui 
rezultat — altfel — strălucit. O 
vom spune direct: Hoffmann n-a 
impresionat total în seara premi
erii. Nici ca asamblare a progra
mului său liber, nici ca execuție. 
Din trei sărituri triple promise, n-a 
realizat decît una. De asemenea, o 
alunecare fără deosebită eleganță, 
în schimb, foarte sigur pe toate 
celelalte elemente,

Ar fi interesant de descris faze
le luptei — contra puncte și ze
cimi — care l-au adus pe tînărul 
campion al R. D. Germane pe pri
mul loc al clasamentului final, iar 
pe al treilea reprezentant al sovie
ticilor, Serghei Volkov, pe locul 
doi. A fost și aici o criptogramă 
întreagă de calcule și at.îtea cla
samente intermediare, îneît . confu
zia poate surveni chiar și în ochii 
unui spectator versat. Dar pentru 
„marele public"... acesta la văzut 
pe Volkov căzînd de două ori, pri-

mind de altfel note moderate (5,3— 
5,7), dar răminînd cu medalia d« 
argint pe baza zestrei de puncte 
avută de la obligatorii și programul 
scurt. Este poate și consecința unui 
regulament complicat și care se 
complică mereu, pe măsură ce I 
se aduc noi amendamente.

Laureatul aplauzelor — și nu nu
mai a acelora pornite din tribune 
ci și de pe băncile specialiștilor — 
este marele „artist" învins John 
Curry. La un moment, nici nu mai 
credeam să-l vedem pe podium, 
atît de departe era în clasamentul 
obligatoriilor. La 25 de ani, acest 
adevărat balerin pe gheață se con
solează cu primul bronz al carierei 
sale.

Să mai amintim, totodată, că 
mulți patinatori din a doua parte 
a clasamentului n-au oferit evo
luții spectaculoase, făcînd ternă at
mosfera serii finale.

Pe scurt, să ne întoarcem la ci
fre. Mai întîi, clasamentul final : 
1. J. Hoffmann (R.D.G.) 11—233,73 
p, 2. S. Volkov (U.R.S.S.) 23—228,75 
p, 3. J. Curry (Anglia) 27—229.12 
p, 4. V. Kovalev (U.R.S.S.) 34—227,03 
p, 5, I. Ovcinikov (U.R.S.S.) 
48—221,33 p, 6. .B. Vajda (Ungaria) 
54—220,01 p, 7. D. Gaillhaguet 
(Franța) 62—217,88 p, 8. Z. Pazdirek 
(Cehoslovacia) 66—216,99 P (22 con
curenți). Și acum, posesorii. meda
liilor „mici" de campioni, Ia obli
gatorii : 1. Volkov, 2. Hoffmann, 3 
Kovalev. La „libere" (și progra 
mul scurt) : 1. Hoffmann, 2. Curry. 
3. Ovcinikov.

Se apropie de gala finală și în
trecerea fetelor, dar despre a-eastn 
vom scrie în ultima cronică. Acun' 
doar cifric, rezultatele probei d“ 
dansuri (4 obligatorii), înaintea ul
timei apariții a celor 17 perecKi 
I. Pahomova—Gorșkov /U.R.S.S.) 
9—105,0 p, 2. Green—Watts /An
glia) 18—101.52 p, 3. Liniciuk— 
Karponosov (U.R.S.S.) 30—98.60 d. 4 
Sawbridge—Dalby (Anglia) 53—98.24 
p, 5. Moiseeva—Minenkov (U.R.S.S.) 
44,5—98,72 p. 6. Ciccia—Ceserani 
(Italia) 57—93,76.

Seara tîrziu, excelenții patinatori 
sovietici Ludmila Pahomova și A- 
leksandr Gorșkov cuceresc pentru 
a patra oară titlul de campioni eu
ropeni la dans pe gheață.

Radu VOIA
1 ------------------------------------------------------------------- r—

ETAPA A XV-a A CAMPIONATELOR DE BASCHET

POLITEHNICA-I.E.F.S., DERBY-UL ÎNTRECERII FEMININE
Așa cum ne-au obișnuit în ulti

mele săptămîni, campionatele re
publicane de baschet programează 
mîine, în cadrul etapei a XV-a, 
meciuri atractive, între echipe a- 
propiate ca valoare.

Derby-ul etapei este, fără în
doială, partida feminină dintre Po
litehnica și I.E.F.S., formații cla
sate pe locurile 1 și, respectiv 3 
ale diviziei A și care candidează 
cu autoritate la titlul de campioa
nă a României, deținut actualmen
te de studentele de la Politehnica. 
Amintind că în tur „Poli" a cîș

tigat cu 61—50 și că în edițiile tre
cute ale diviziei A supremația a 
fost împărțită (în 1971—1972 : 
I.E.F.S. — Politehnica 2—1, în 
1972—1973 : Politehnica — I.E.F.S. 
2-1).

în campionatul masculin, Dina
mo și Steaua vor avea de suportat, 
în deplasare, asaltul echipelor U- 
nlversitatea Cluj și, respectiv, Fa
rul Constanța (și, desigur, al pa- 
sionaților susținători al acestora).

Programul complet al etapei a 
XV-a (între paranteze, rezultatele 
din tur) : MASCULIN GRUPA

1—6 : I.E.F.S. — „U“ Cluj (95—69), 
„U“ Timișoara — Dinamo (72—92), 
Farul — Steaua (74—102) ; GRU
PA 7—12 : Politehnica București — 
t.C.H.F, (63—62), C.S.U. Galați — 
Politehnica Cluj (80—67), Voința 
Timișoara — Rapid (84—82) ; FE
MININ GRUPA 1—6 : I.E.F.S. — 
Politehnica (50—61), Rapid — „U" 
Cluj (61—49), „U“ Timișoara — 
Voința București (40—75); GRU 
PA 7—12 : „U“ Iași — Crișul (50— 
57), Olimpia — Sănătatea Satu Ma
re (76—42), Voința Tg. Mureș — 
Constructorul București (34—62).

VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO S-AU CALIFICAT 
ÎN TURNEUL SEMIFINAL AL C.C.E.

• în meci retur: 3-1 cu Hispano
BARCELONA, 1 (prin telefon). — 

Echipa masculină de volei Dinamo 
București a susținut cel de al doilea 
meci cu formația spaniolă Hispano 
Frances Barcelona, in cadrul „Cupei 
campionilor europeni". Conform aș
teptărilor, voleibaliștii români au ob
ținut și de această dată victoria (’n 
primul joc ei ciștigaseră cu 3—0). 
dispunind cu 3—1 (ÎO. 9, —13, 2). A 
fost un meci ceva mai echilibrat, 
datorită faptului că antrenorul Gcor-

Frances Barcelona
ge Eremia și-a menajat pe cițiva 
dintre jucătorii din sextetul de bază, 
utilizînd rezervele.

în urma acestui succes, echipa Di
namo s-a calificat în turneul semi
final, unde va avea ca adversare for
mațiile A.Z.S. Olsztyn (Polonia), 
U.jpesti Dozsa Budapesta (Ungaria) și 
Blockkeer Den Haag (Olanda). între
cerile sînt programate să se desfă
șoare in Olanda, între 8 și 10 februa-. 
rie.

TELEX

cunoscutul ronaist Belgian Gaston 
Rnelants a cîștigat pentru a treia oară 
tradiționalul concurs internațional de 
cros de la Chartres. La actuala ediție a 
competiției. Gaston Roelants a parcurs 
traseul în lungime de 10.300 km în 33:42, 
fiind urmat, de Noel Tijou (Franța) — 
34:09.0 și Mac KeaiF (Scoția) — 34:16.0. 
Cursa feminină, disputată pe un traseu 
în lungime de 3 500 m. s-a încheiat cu 
victoria atletei engleze Helen Yaonan, 
cronometrată cu timpul de 12:26.
a
Turneul Internațional feminin de hand
bal de Ia Varșovia a fost cîștigat de 
formația locală SKRA. care a terminat 
competiția neînvinsă, țotalizind 8 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat echi
pele EpltSk Budapesta, H. K. Copen
haga, A.z.s. Varșovia și selecționata de 
junioare a orașului Varșovia. tn ultima 
zi a turneului s-au înregistrat următoa
rele rezultate : SKRA Varșovia — H. K. 
Copenhaga 16—13 <a—6) ; EnltSk Bw’a- 
pesta — A.Z.S. Varșovia 18—13 (12—6).■
Concursul internațional de ciclocros. de< 
făȘurat la Wald (în aproniere de Ztlrt”’'' 
s-a încheiat cu victoria fostului ca”’"1'’ 
mondial (în anii 1970 și 1971), no’-r- 
Vermiăre. Ciclistul belgian l-a Intre-- 
pe linia de sosire pe elvețianul Pet” 
Frlschknecht, ambii fiind cronometrat1 
pe un traseu în lungime de 22.400 km 
cu același timp : 1 h 01:54,0,
■
In cadrul campionatului unional de ho
chei pe gheață, lidera clasamentului a 
obținut o nouă victorie De data aceasta, 
hpeheiștii de la Aripile Sovietelor Mos
cova au întrecut pe teren propriu, cu 
scorul de 7—0. formația Traktor Celiâ- 
binsk. Snartak Moscova a cîștigat cu
5— 3 partida susținută în deplasare cu 
echipa Torpedo Gorki, tntr-un alt Joc. 
Dlnamo Moscova a învins cu scorul de
6— 2 formația Himik Voskresensk. în cla
sament continuă să conducă Aripile So
vietelor Moscova cu 40 p (din 25 de 
meciuri), urmată de Dinamo Moscova — 
S3 p.

PE UN TRASEU MAI SCURT TRIȘORII

Au început pregătirile pentru 
cea de a 27-a ediție a tradiționalei 
competiții, cicliste internaționale 
„Cursa Păcii", programată anul 
acesta între 8 și 22 mai, cu ple
carea din Varșovia și sosirea la 
Praga. Comitetele de pregătire a 
întrecerii, organizate de redacțiiile 
ziarelor „Trybuna Ludu", „Neues 
Deutschland" și „Rude Pravo", lu
crează intens. S-au trimis invitații 
în 23 de țări, dar numărul delega
țiilor participante a fost fixat la 
numai 18. Conform unor dorințe 
exprimate în anii trecuți de forul 
internațional de ciclism și de către 
participanți, traseul a fost redus 
la 1 806 km. Dar aceasta nu ate
nuează cu nimic dificultățile cursei, 
care va avea, printre altele, puncte 
„tari", un traseu de 48,5 km con-

tracronometru și 8 etape de munte, 
pe teritoriile R.D. Germane și Ce
hoslovaciei.

Totodată, au început și pregăti
rile participanților. Astfel, rutierii 
polonezi schiază de zor la Zako
pane și parcurg pe biciclete dru
murile înzăpezite de munte din 
preajma stațiunii, pentru obține
rea unei cit mai bune condiții fi
zice. Alergătorii cehoslovaci au și 
realizat o lună de pregătire fizică ;

Analizînd situația sportului fran
cez — aflat sub dominația profe
sionismului și a inlereseior mate
riale, slab mascate de o așa-zisă 
presiune pentru sport — revista 
franceză „JOURNAL DU DIMAN- 
CHE“ scrie, printre altele :

„în mai multe sectoare ale spor
tului francez au început să se 
facă simțite neplăcerile legate de 
imixtiunea banilor.

TRAINA
acum, ei se vor deplasa în regiuni 
mai calde, în Cipru, pentru antre
nament tehnic. De aici, se vor 
duce în U.R.S.S., apoi în nordul 
Italiei, iar cu cîtva timp înaintea 
startului vor participa la patru 
curse de selecție pe șoselele din. 
nordul Cehoslovaciei.

Este evident că în societatea zi
lelor noastre sportivul care a 
ajuns la competiția de performan
ță trebuie ajutat și susținut Dar, 
totul depinde de forma de ajutor. 
Totul este ca acesta să nu genere
ze un abuz. Am mai vorbit despre 
cele din rugby. Se cunosc la felFEMINITATE ATLETICĂ

Recent a avut la Bruxelles reu
niunea de lucru a Comisiei de 
studii și proiecte din cadrul A- 
dunării Comitetelor Naționale O- 
limpice Europene, la care a par
ticipat și Lia Manoliu, vicepreșe
dintă a C.O.R., care este membră 
a Comisiei. Cu același prilej, de
partamentul sportului feminin al 
Comitetului Olimpic Belgian a or
ganizat un interesant colocviu con
sacrat prezenței femeii în sport. 
Comentind acest colocviu, cotidi
anul „LES SPORTS" din Bruxel
les scrie, printre altele:

„Prin simpla sa apariție, Lia 
Manoliu dă cea mai strălucită dez
mințire celor ce pretind că spor
tul feminin urîțește. înaltă, atle
tică, cu fața energică temperată 
de un surîs îneîntător, una dintre 
cele mat mari discobole din toa
te timpurile și-a subjugat audito
riul, trecînd în revistă, fără falsă 
modestie, deși cu o oarecare ti
miditate. liniile mari ale carierei 
ei sportive".

După ce a legat performantele 
extreme ale carierei sale atletice, 
zicînd : „Mi-au trebuit 20 de ani,

ca să progresez cu 20 de metri!“, 
Lia Manoliu — revenind la su
biectul general al întîlnirii — a 
spus: „Mișcările feministe par a 
fi animate de persoane care nu au 
decit o singură idee: ce să facă 
pentru a nu fi femei! Dimpotrivă, 
noi sportivele trebuie să rămînem 
mereu tot mai feminine, pentru a 
fi mai puțin vulnerabile, atit pe 
stadion, cit și în viață!".

Expozeul Liei Manoliu — cu cu
vinte directe și o infinită gentile
țe — a fost călduros aplaudat".

[journal du dimajiche
de bine abuzurile din baschet. 
Odată cu venirea jucătorilor ame
ricani — majoritatea falși studenți 
și toți mercenari (în anul 1973 eu 
fost înregistrați 35 de jucători a- 
mericani în cele 16 echipe ale di
viziei naționale) foarte gras plă
tiți (de la 5 000 la 8 000 de franci 
pe lună) — s-a remarcat și feno
menul de creștere a încasărilor, 
cluburile dispunind acum de mij
loace financiare care i-au făcut 
pe mai mulți președinți să-și 
piardă cu totul capul. .Unul dintre 
aceștia, președintele clubului Ra
cing Antibes, Jacques Thomas, a 
avut totuși tăria de a denunța a- 
devărata licitație a jucătorilor pro
fesioniști, pe care o denumește 
„vînătoarea de oameni", și care, 
după părerea sa, ar trebui limi
tată cît mai mult cu putință.

Căci tinerii — și mai ales cei 
foarte tineri — sînt cei mai a- 
menințați. A devenit o obișnuință 
de a se face celor mai dotați bas- 
chetbaliști, fotbaliști, rugbyști, ci
cliști propuneri care zăoăcesc. de-a 
dreptul Sînt însă citați înto+deav 
na doar cei puțini care au reuși* 
Niciodată, sau foarte rar. sin* 
menționați cei care eșuează. fiin<-' 
apoi aruncați în valurile vieții fă
ră nici o meserie

Sportul, școală a curajului șî a 
voinței de a învinge, își pierde în 
acest fel prea adesea vocația Tot 
prea adesea se pot întîlnî pe are
nele de sport tot felul d" trișori, 
de la cei care trișează prin însăși 
natura meseriei lor, pînă la cei 
care sînt învățați să trișeze.
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