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DUPĂ PRIMELE MECIURI ALE DIVIZIEI A DE SCRIMĂ

LIDERII AU ACELAȘI NUME: STEAUA
„Festivalul sporturilor de iarrtă“. de la Cîmpulung Moldovenes/c, a progra
mat și numeroase întreceri de săniuțe din cadrul „Cupei tineretului". Iată 

un grup de mici concurenți gata pentru start
Foto. : N. DRAGOȘ

CUPA TINERETULUI 
STIMULEAZĂ ENERGiILE

ETAPĂ MUNICIPALĂ
LA SĂNIUȚE Șl SCHI...

Pe pîrtiile din Lunca Saeșului 
s-au-desfășurat, pe o vreme foarte 
buna pentru sporturile de iarnă, 
întrecerile etapei municipale de 
schi și săniuțe ale „Cupei tinere
tului". La concurs au fost prezenți 
peste 500 de tineri, toți elevi ai 
școlilor generale dîn municipiul Si
ghișoara. întrecerea s-a_ disputat 
pentru categoriile de vîrstă 6—10 
și 11—14 ani.

Comisia municipală de schi-same 
de la C.M.E.F.S., în colaborare cu 
profesorii de educație fizică Ștefan 
Ciobanu (de Ia Școala generală nr. 
5; si Ion Giurcan (de la Școala ge
nerală nr. 6) au asigurat întrecerii 
condiții bune de desfășurare.

Cîștigătorii la săniuțe (6—10 ani) : 
Laura Hentz (Școala generală 1) și 
Dorin Bob (Școala generală nr. 6) ; 
11—14 Ani : Nicoleta Iușan și Mar
cel Totb (amîndoi de la Școala ge
nerală nr. 5) ; schi, categoria 6—10 
ani : Mircea Sonea (Școala genera
lă nr. 6) : 11—14 ani : Gerlinde 
Keull și Werner Zintz (ambii de la 
Școala generală 3).

Ion TURCU

...Șl ETAPĂ PE COMUNĂ 
LA TENIS DE MASĂ

Seaca de Cîmp, o comună am
plasată în partea de sud a Olteni
ei, se deosebește de multe altele 
prin faptul că aici — pare curios ! 
— nu fotbalul, ci tenisul de masă 
are cei mai mulți practicanți. „La 
fiecare doi tineri găsești o paletă și 
mingi" — îi place să spună profe
sorului Dumitru Neagoe.

Pentru aceste motive și partici
parea la tenis de masă, în cadrul

La campionatele internaționale de judo (tineret)

CINCI SPORTIVI ROMÂNI
AU URCAT TREPTELE 

FODMRU DE ONOARE
Tom a Mihalache, locul II la

* 'în sala Floreasca din Capitală, 
tineri din Bulgaria, R.D. Germa
nă. R.F. Germania, Italia, Uniunea 
Sovietică și România și-au dispu
tat, ieri, întîietatea în cea de-a pa
tra ediție a Campionatelor inter
naționale de judo ale țării noastre. 
Desfășurate după sistemul de orga
nizare a marilor competiții inter
naționale, dimineața au fost pro
gramate confruntările pentru „ de
semnarea cîștigătorilor de serii — 
în fapt, doi dintre cei patru semi- 
finaliști la fiecare categorie de 
greutate — și a concurenților ce 
beneficiau de șansele recalificări
lor, iar după-amiază au avut loc 
partidele recalificărilor, semifina
lelor șl finalelor.

După cum era de așteptat — pe 
foile de concurs fiind înscriși mulți 
judoka apreciați în arena interna
țională — meciurile au prilejuit 
dispute aprige, de mare ambiție și 
de un apreciabil nivel tehnic. Fi
rește, sportivii români — în ma
rea lor majoritate debutanți la a- 
semenea întreceri — au avut o 
misiune dificilă. Cu toate acestea, 
unii dintre ei au obținut frumoase 
victorii. Ne vom referi mai întîi la 
Bemimijlociul Toma Mihalache, 
care a cîștigat seria, întreeîndu-și 
toți adversarii. Mihalache a dispus 
în prima partidă de sovieticul Arls-

în sala „23 August" din Capita
lă au continuat întîlnlrile d» tenis 
ale competiției amicale dintre echi
pele de juniori și junioare ale 
României și Ungariei. După două 
zile, scorul arată astfel: 4—2 pen
tru reprezentativa noastră în con
fruntarea băieților, și 5—0 în fa
voarea echipei de junioare a țării 
noastre.

Dintre meciurile disputate pînă 
acum, cel în care s-au întîlnit Ma
riana Hadgiu și Eva Rozsavogyi 
merită menționat, atît prin evolu
ția scorului, cît și prin rezultatul 
cu care s-a încheiat. T 
pierdut primul set 1 
(6—7), Mariana Hadgiu 
foarte bine în continuare, cîștigînd 

După ce a 
la tie-break 

i a jucat

„Cupei tineretului", a locuitorilor 
din Seaca de Cîmp, în număr des
tul de mare, apare absolut firească. 
Recent, aici a avut loc etapa pe 
comună la această disciplină, la 
întreceri fiind prezenți peste 100 
de tineri. Iată cîștigătorii pe cate
gorii de vîrstă : (9—10 ani) Fănel 
Rogojină; (11—14 ani) Ilie,Mircea; 
(15—19 ani) Valentin Truică — toți 
elevi. Pe primul loc- în întrecerea 
membrilor C.A.P. s-a situat Aurel 
Pădureanu. La fete, întrecerile au 
fost cîștigate de Valentina Arnăutu 
(11—14 ani), și Marieta Văduva. 
La. șah, pe primul loc s-au situat 
Rina Mitu și Costel Mihai.

Șt. GURGUI

UN PRIM BILANȚ LA BLAJ

După, ce au fost iwstruiți factorii 
investiți cu sarcini în organizarea 
„Cuțpei tineretului1 * * * * 6 7* la nivelul ora
șului Blaj, s-a trecut la populariza
rea regulamentului în unitățile de 
bază : clase, secții, ateliere, servi
cii. în această perioadă de popu
larizare a „Cupei tineretului", 
C.O.EJLS, împreună cu asociațiile 
sportive s-au preocupat de asigu
rarea bazei materiale pentru buna 
desfășurare a întrecerilor. Astfel, 
pe lîn'gă pîrtiile de schi și săniuțe 
deja cunoscute, profesorii și elevii 
de la școlile generale nr. 4, 3 și 3 
au descoperit altele noi, în apropie
rea cartierelor Vaza, Berc, Izvoare
le și Tiur. La Școala generală nr. 1 
a fost amenajat, prin munca pa
triotică a elevilor, un patinoar. I s-a 
adăugat și cel de la l iceul agricol, 
ambele intens folosite la această 
oră. Un sprijin de preț au primit 
școlile generale din localitate și

(Continuare în pag. a 3-a)

Intr-una dintre cele 
mai spectaculoase 
partide Toma Miha
lache (dreapta) a ie
șit învingător în fața 
bulgarului Plamen 

Palazov

Fotografii de
Dragoș NEAGU

totel Spirov, medaliat cu bronz Ia 
ultimele două ediții ale campiona
telor europene. în această partidă, 
reprezentantul țării noastre a fina
lizat de două ori cîte o secerare 
mare interioară (o-uchi-gari), acu- 
mulînd punctele necesare victoriei 
prin superioritate tehnică (yusei- 
gachi). Apoi, el l-a întrecut, tot 
prin yusei-gachi, la capătul unui 
meci viu disputat, pe bulgarul 
Plamen Palazov. în sfîrșit, pentru 
primul loc în serie și-a apărat șan
sele în fața lui Gerd Konietzka 
(R.D. Germană). Găsind o priză fa
vorabilă atacului (în min. 3), Mi
halache a executat fulgerător o a- 
runcare peste umăr cu ambele brațe 
(morote-seoi-nage) obțînlnd ippon-ul 
(victorie înainte de limită) și asi- 
gurfndu-și, astfel, o medalie.

următoarele două seturi cu 6—4,
6— 4. Ea a repurtat astfel o victo
rie prețioasă asupra campioanei 
de junioare a Ungariei ți, totoda
tă, și-a luat revanșa pentru înfrtn- 
gerea pe care a suferit-o vara tre
cută la RozsavBgyi.

De la oaspeți, în bună formă s-a 
dovedit a fi Ferencz Csepai, un 
jucător cu multe lovituri eficace. 
El a cîștigat în două seturi con
fruntarea cu Aurel Daraban : 7—6,
7— 5.

în celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : (ju
niori) Sorin Orășanu — Gabor 
Lukacs 6—2, 3—6, 6—4 ; Laurențiu 
Țiței — Vilmos Lazâr 4—6, 5—7 ; 
Radu Opreanu — Tamas Sturcz

categoria ușoară

AMICALA DE TENIS CU ECHIPELE UNGARIEI

Sala „Victoria" din Ploiești a 
oferit primului act al campionatu
lui divizionar de scrimă un decor 
magnific pe care chiar această 
competiție rezervată echipelor din 
eșalonul fruntaș nu îl are totdeauna 
asigurat. Ce păcat, însă, că din.. 
recuzită au lipsit — din nou — 
planșele metalice! (Deși la ultima 
plenară a F.R.S., antrenorul craio- 
vean P. Ghinju propusese o soluție 
rezonabilă).

Referindu-ne la rezultatele înre
gistrate în această etapă de debut, 
trebuie să menționăm — în primul 
rînd — succesul spadasinilor Clu
bului sportiv Satu Mare asupra 
redutabililor parteneri de la Medi
cina Tg. Mureș. Dacă ultimii au 
apărut în formația utilizată și a- 
nul trecut, sătmărenii au benefi
ciat acum de prezența fostului 
campion C. Kiss, transferat de la 
C.S.M. Cluj. Dar aceasta nu ar ex
plica întru totul surpriza dacă nu 
am adăuga și comportarea sub ni
velul obișnuit a lui A. Pongraț, ca 
și aportul minim al fraților Dam- 
janschitz. Admirabilul efort al lui 
Huszar (4 v) a fost insuficient și 
C.S. Satu Mare a cîștigat cu 9—7. 
în continuare, sătmărenii au pier
dut cu 6—10 în fața Stelei, pentru 
ca apoi să obțină o victorie ușoară 
asupra C.S.M. Cluj (13—3). în ceea 
ce îi privește pe mediciniștii din 
Tg. Mureș, ei au trecut prin emo
ții și în meciul cu I.E.F.S., în care 
au condus cu 8—2, obținînd o vic
torie la tușaveraj : 8 (v) —8. Cam
pionii, cu un lot larg și valoros, 
au mers din victorie în victorie.

De altfel, Steaua a dominat — 
firesc — și întrecerile din celelalte 
probe. La floretă-masculin, de 
exemplu, formația acestui club a 
demarat cu o victorie netă asupra 
Politehnicii Timișoara (15—1), că-

BOBERI ROMÂNI LA CAMPIONATELE

DE TINERETMONDIALE
La sfîrșitul săptămînii viitoare 

se va desfășura în Italia, în cu
noscuta stațiune a sporturilor de 
iarnă Cervinia, Campionatul euro
pean de bob pentru tineret.

La întreceri vor participa și 'trei 
echipaje din țara noastră. Sporti
vii români au părășjt țară simbătă 
dimineața, pe calea aerului. Au fă
cut deplasarea : Constantin Vulpe,

Cu toate că au ieșit învingători 
în unele partide, aiți sportivi ro
mâni, n-au obținut pînă la capăt 
succesul și astfel au intrat în reca
lificări sau au ieșit din concurs. 
La prima categorie de greutate 
(ușoară), Dan Deliu a reușit să-1 
învingă în primul meci pe bulga
rul Kazimir Varadinov, prin yusei- 
gachi, și în cel de-al doilea pe 
Marcel Nuțu, tot prin yusei-gachi, 
dar a pierdut cu aceeași decizie 
partida din ultimul tur, cu Torsten 
Reissmann (R. D. Germană), fiind 
nevoit astfel să-și încerce șansele 
în recalificări. La această catego
rie seriile au fost cîștigate de Ser-

Cojtin CHIRIAC

(Continuare în pag, a 4-a)

6—0, 6—4 ; (junioare) s Marian* 
Soeaclu — Iudith Fodor 6—3, 6—3; 
Lucia Romanov — Iudith Budal 
6—0, 6—0; Simona Nunweiller — 
Katalln Hetei 6—3, 6—2.

După cum ne spunea antrenorul 
Tudorel Bădin. întregul lot de 7 
jucătoare va fi folosit în această 
confruntare, cele mai în formă ur- 
mînd a fi incluse în echipa care 
ne va reprezenta peste două 
mîni, tot Ia
— mult mai 
zentativă de 
slovacia. Tot 
și echipele de juniori.

săptă- 
meciul 
repre- 
Ceho- 
întîlni

București, în 
dificil — cu o 
junioare din 
atunci se vor

I. GV.
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reia i-a adăugat o alta — tot la 
scor — asupra Progresului (13—3). 
Remarcabilă comportarea C.S. Sa
tu Mare, care și-a înscris în pri
mele două meciuri tot atîtea vic
torii : 10—6 cu Școala sportivă 
Oradea și — mai ales — 11—5 cu 
I.E.F.S.

La sabie, principala rivală a 
Stelei, Politehnica Iași și-a barat, 
se pare, drumul spre culmile ie
rarhiei, prezentîndu-se la primul 
meci — cu Tractorul — fără dova
da vizei medicale prevăzută de 
regulament. Ieșenii au cîștigat me
ciul cu 10—6, scor pe care l-au 
repetat și în fața echipei I.E.F.S., 
dar rezultatele sale stau sub sem
nul întrebării. Sabrerii Stelei au 
realizat victorii concludente în pri
mele lor întîlniri : 12—4 cu I.E.F.S. 
și 13—3 cu C.S.M. Cluj.

La floretă-feminin, probă înce
pută în cursul după amiezei, re
prezentantele clubului Steaua au 
obținut victorii comode, mai întîi 
în dauna formației Medicina 
Tg Mureș (15—1) și, apoi, în fața 
cvartetului studentelor de ia 
I.E F.S (12—4). De reținut, în aceas
tă întrecere, victoria realizată de 
formația Școlii sportive nr. 1 Bucu
rești, proaspăt promovată în prima 
divizie, asupra Viitorului (10—6).

ALTE REZULTATE. — Floretă 
feminin: Progresul — Viitorul 13— 
3; I.E.F.S. — Șc. sportivă nr. 1 
București 13—3. Floretă masculin: 
I.E.F.S. — Progresul 8 (v) — 8; 
Politehnica Timișoara — Șc. sporti
vă Oradea 11—5; C.S. Satu Mare — 
Progresul 12—4. Sabie: C.S.M. Cluj
— Petrolul 11—5, Spadă: I.E F.S
— Electroputere 10—6; Electropu- 
tere — C.S.M. Cluj 10—6.

Sebastian BONIFACIU

Valeriu Bunea, Stefan Chițu si Eu
gen Bogdan — piloțî, Mihai Țupea 
și Constantin Bîrsan — frînari. La 
Cervinia, boberilor români li 6e va 
alătura și sportivul Floria Ilieșu 
care s-a deplasat, direct de Ia Saint 
Moritz unde a participat la cam
pionatul mopdia.1 de bob,, 4. .ppvșqa-., 
no. Tmerii bobesT Vor,lfti4ndruma.țî 
de antrenorul Ion Panțui'u.

INTERVIU CU NOUL ANTRENOR PRINCIPAL
BASCHET, MIHAI NEDEFAL REPREZENTATIVEI DE

„PORNESC 

CU DEPLINĂ

Personalitatea maestrului emerit 
al sportului Mihai Nedef s-a rele
vat imediat după anul 1950 cînd. 
la absolvirea S.M.T.C.F, a fost se
lecționat în prima mare echipă 
de baschet a I C.F.-ului (cum se 
numea atunci I.E.F.S.), după care 
s-a legitimat la C.C.A (acum Stea
ua). Aici, împreună cu Folbert, 
Fodor, Eni, Niculescu și Novacek 
au alcătuit celebrul „5“ care atră
gea mii de spectatori. Sportiv e- 
r.ergîc, dotat cu o mare capacitate

IA CÎMPULUNG MUSCEL S-A INAUGURAT
0 SPLENDIDĂ SALĂ Uf ATLETISM

CÎMPULUNG 2 (prin telefon). 
Multiplelor ansambluri arhitecto
nice care au transformat vechiul 
„oraș al pensionarilor1* într-o ve
ritabilă citadelă modernă li se a- 
daugă, la Cîmpulung Muscel, în- 
cepînd de ieri la amiază, un nou 
edificiu.

Rod al grijei părintești pe care 
partidul șl statul o manifestă per
manent față de viitorul tineretului 
nostru, față de mișcarea sportivă, 
noua sală atletică — construcție 
simplă, modernă, atrăgătoare — se 
înscrie la un loc de frunte în pa
trimoniul sportului nostru.

La festivitatea inaugurării au 
fost prezenți tovarășii Ion Din- 
că, prim-secretar al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R., și 
general-locotenent Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
Au participat, de asemenea, tova

Deși momentul surprins de fotoreporter ni-l prezintă pe D. Burdihoi 
directă de stingă, pe Jenei Vancea (Dinamo), totuși dinamovistul a fost 

a obținut victoria la puncte.

0 REUȘITA
GALĂ DE BOX
LA DINAMO

- - j

„CUPA POIANA" LA BIATLON

NICOLAE VESTEA (ROMANIA) 
ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA INDIVIDUALĂ

POIANA BRAȘOV, 2 (prin tele
fon). Simbătă, soarele a strălucit 
în frumoasa stațiune de la poalele 
Postăvarului, vrînd parcă să dea o 
ambianță deosebită primului con
curs internațional de biatlon găz
duit de țara noastră în actualul 
sezon. La start au fost prezenți 
sportivi din Cehoslovacia, Bulgaria, 
Republica Democrată Germană și 
România. în prima zi s-au desfă
șurat cursele individuale pe 20 ki
lometri (cu patru trageri — două 
din poziția culcat, două din pozi
ția picioare) pentru seniori și 15 km

LA LUCRU

ÎNCREDERE'
• Dîrzenia va fi o caracteristică 
a celor selecționați • Toți ju
cătorii vor trebui să se adap
teze muncii întregului colectiv
• Baza pregătirii se creează ia 
club • Turneul de la Kosice 
— primul test; Balcaniada din 
Grecia — principalul obiectiv

al anului

de lupt*, tehnician remarcabil, 
exigent In pregătire fați de el în
suși, Mihai Nedef a fost întotdeau
na un exemplu pentru coechipierii 
s*t de la Steaua șl din lotul repre
zentativ, a! cărui component a ră
mas 15 ani, multă vreme fiind 
chiar căpitanul echipei Retragerea 
din activitatea competițională de 
oerformanță nu a însemnat pentru 
Mihai Nedef și renunțarea la bas
chet Dimpotrivă, el s-a legat strîns 
de prima sa dragoste, selecționata 
institutului la care și-a desăvîrșit 
instruirea. Antrenînd pe tinerii 
baschetbalîști de la 1 E F S, prof 
Mihai Nedef le-a imprimat stilul

D. STANCULESCU

(Continuare în pag a 3-a) 

rășii Vasile Mușat și Ionel Dicu, 
secretari ai Comitetului județean 
Argeș al P.C.R. și Ion Ploscaru, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Cîmpulung al P.C.R.

Felicitîndu-i pe constructori, tov. 
Ion Dincă, a subliniat în cuvîntul 
său că noua sală atletică reprezin
tă o expresie vie a punerii în 
practică a Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973, cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului în țara noastră. Primul se
cretar al comitetului județean de 
partid și-a exprimat totodată con
vingerea că prin darea în folo
sință a sălii, liceul de atletism, 
această unitate pilot a atletismu
lui românesc, va avea posibilități 
sporite de a obține rezultate de 
valoare, competitive pe plan in
ternațional.

Aseară, cocheta sală din șos. 
Ștefan cel Mare a găzduit prima 
reuniune pugilistică a anului, la 
care au participat și cîțiva pugi- 
liști fruntași din Capitală. Faptul 
că organizatorii au programat 15 
meciuri în această gală dovedește 
că în majoritatea secțiilor bucureș- 
tene există mulți boxeri dornici 
să-și verifice nivelul! de pregătire 
în fața publicului, motiv pentru 
care sugerăm comisiei municipale 
de specialitate, ca și cluburilor cu

(cu trei trageri — două culcat, una 
în picioare) pentru tineret.

La ora 9 starterul a dat plecarea 
concurentului cu numărul 1, Nico- 
lae Veștea. Coincidența a făcut ca 
purtătorul acestui număr să se si
tueze și la sfîrșitul celor 20 de ki
lometri pe primul loc al întrecerii. 
Seniorii și-au disputat cu ardoare 
deosebită întîietatea. Antrenorii e

Nicolae Veștea (România), învingătorul probei individuale disputată sîm- 
bătâ la Poiana Brațov, in timpul tragerii

Foto : S. BAKCSY
chipelor din R.D, Germană, Ceho
slovacia și România au considerat 
competiția ca un important test în 
alcătuirea formațiilor pentru parti
ciparea la Campionatele mondiale 
de biatlon de la Minsk (U.RS.S.). 
N, Veștea, care In ultima perioadă 
a fost bolnav șî nu a luat parte la 
concursurile din Republica Federa
lă Germania și Cehoslovacia, a fă
cut o cursă deosebită, a tras calm 
în poligon, iar la ultima trecere 
prin poligon a realizat 0 puncte. 
De altfel, Nicolae Veștea a mers 
bine și în proba de fond și, numai 
cu trei minute penalizare, a cuce
rit pe merit locul I în Cupa Poiana. 
Cu acest succes, el a luat o serioa
să opțiune pentru echipa ce se va 
alcătui în vederea participării Ia 
C.M. Cel mai bun timp la fond a 
înregistrat un alt reprezentant al 
României, Gh. Gîrniță. Dar. cu 9 
minute penalizare la tragere (cu 
puțin timp înaintea startului încă 
își mai regla arma) a trebuit, să se 
mulțumească cu un loc (8) cu mult 
sub posibilitățile sale. Ion Mîrzea 
a reușit o merituoasă performantă, 
clasîndu-se pe locul III, într-o com
panie valoroasă. în care biatloniștii 
din R.D.G. și Cehoslovacia au făcut
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Mulțumind organelor de partid 
și de stat din județul Argeș pen
tru sprijinul neprecupețit acordat 
în ridicarea acestei noi ctitorii a 
sportului românesc, tov. general- 
locotenent Marin Dragnea, a feli
citat elevii și corpul didactic pen
tru bunele rezultate obținute în 
cei trei ani care s-au scurs de la 
înființarea liceului, acordîndu-Ie 
din partea Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. „Diploma de onoare".

In încheierea festivității, într->o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții au adresat o telegra
mă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin caro 
s-au angajat să contribuie substan
tial, cu performanțe de valoare, 
la creșterea prestigiului sportiv al 
patriei noastre.

Adrian VASILIU '

(stingă) • lovindu-l în plin cu 
superior in partida de aseară

o 
fi

secții puternice de box, să urmeze 
exemplul dinamoviștilor.

Gala a fost reușită, cu multe 
meciuri frumoase, viu disputate, 
care au scos în evidență pofta de 
luptă și buna pregătire a celor 
mai mulți participant.■ -Cu- acest 
prilej, într-unul dintre cele mai 
așteptate meciuri ale reuniunii, 
Gheorghe Pușcaș (Voința) a reușit 
să-și ia revanșa în fața metalur
gistului Constantin Stanciu, pe 
care l-a învins la puncte, dar nu 
fără dificultăți, (m. tr.).

totul pentru a înregistra perfor
manțe cît mai ridicate.

REZULTATE TEHNICE : 1. Ni- 
colae Veștea (România) lhl9:15 (3 
min. pen.), 2. Reinhardt Riese 
(R.D.G.) Lh20:08 (2 min. pen.), 3. 
Ton Mîrzea (România) lh20:48 (4 
min. pen.). 4. Eberhard Rosch 
(R.D.G.) Ih21:19 (5 min. pen), 5. 
Frank Potter (R.D.G.) Ih21:38 (4 

min pen.), 6. Gh. Voicu (România) 
lh21:50 (6 min. pen.), 7. Ladislau 
Ziska (Cehoslovacia) lh22'37 (7 
min. pen.), 8. Gh. GImiță (Româ
nia) lh22:55 (9 min, pen). 9. V. 
Fontana (România) lh23:17 (6 min. 
pen). 10. Ion Teposu (România) 
Lh24:29 (7 min. pen.).

La ora 11, a fost rîndul tinerilor 
biatloniști din cele patru țări să se 
întreacă pe distanța de 13 km. Du
pă primele două treceri prin poli
gon, tlnârul nostru reprezentant 
Gh. Duca ne dădea speranțe la un 
succes de prestigiu. Dar, în ultima 
buclă de 5 km., el a slăbit ritmul 
în alergarea pe schiuri, dînd ast
fel posibilitatea reprezentanților 
Cehoslovaciei și R.D. Germane să-l 
depășească, iar el a trebuit să se 
mulțumească doar cu medalia de 
bronz. De altfel și ceilalți schiori 
români. Gh. Păanescu, D, Drăghici 
și Șt. Urs, deși au mers mulțumi
tor la fond, mai trebuie să lucre-, 
ze încă pentru perfecționarea tra
gerilor. Cînd minutele de penali
zare vor fi în număr acceptabil

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a l-a)
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DOUA CELEBRITĂȚI
ALE TENISULUI DE MASA
DOUA VECHI PRIETENE

JUNIORUL CARE POATE DEVENI
UN... SENIOR AL TENISULUI NOSTRU
în „perioada 

lui alb de la 
copiii ce locuiesc în imobilele ve
cine cu „bătrîna" arenă de pe str. 
rir. Staicovici săreau gardul șl se 
apucau să joace tenis — un puști 
bine legat, în vîrstă de opt ani. 
lua pentru prima oară racheta în 
mînă. Ochiul de expert al lui Pepi 
Ursan a sesizat că noul venit nu 
se joacă, doar, cu tenisul, ci Vrea 
să-1 JOACE și, cum făcuse și cu 
alt talent (este vorba de Petrică 
Mărmureanu), a început să se ocu
pe cu grijă de Tăbăraș — eroul 
însemnărilor noastre. Cam doi ani 
l-a dădăcit maestrul Ursan pe 
Mihai, dar nu și-a pierdut timpul, 
pentru că atunci cînd i l-a predat 
lui Serester, alfabetul tenisului îi 
era aproape cunoscut lui Tăbăraș.

în tenis, antrenorul trebuie să 
aibă o răbdare de giuvaergiu. Ni
ciodată un antrenor nu se va în
cumeta să învestească zece ani din 
viața sa în pregătirea unui viitor 
jucător de tenis, dacă nu va con
stata încă de la început că are 
de-a face cu un talent. Pepi 
Ursan, apoi Vasile Serester. anoi 
Arnulf Schmidt, apoi Giinther 
Bosch — fiecare dintre acești pe
dagogi ai tenisului românesc a 
contribuit cu cîte ceva la formarea 
noului jucător, Mihai Tăbăraș. Evi
dent, meritul cel mai mare îl are 
„Cucu“ Schmidt, antrenorul de la 
clubul Progresul, unde Tăbăraș 
joacă de cînd a „făcut ochi" în 
tenis, și pînă astăzi.

Cine este acum Tăbăraș ? în pri
mul rînd un jucător al cărui ta
lent a fost confirmat, apt încă de 
mari progrese, pentru că nu are 
nici 18 ani (Ii va împlini abia la 
5 noiembrie), pentru că este înalt 
de 1,85 m și pentru că se află..] 
pe mîini bune. De altfel — lucru 
absolut firesc — el a și început 
să restituie — cred că acesta este 
cuvîhtul — o parte din ce s-a 
investit în... racheta sa : In 1968,

de aur" a sportu- 
Progresul — cînd

„De cîte ori vin în România (a- 
cum mă aflu, mi se pare, pentru a 
patra oară în frumoasa dv (ară), 
încerc o senzație cu totul aparte, 
ne-a spus cu emoție în glas Sun 
Mei-in — conducătoare adjunctă a 
delegației de tenis de masă din R.P. 
Chineză, care ne vizitează țara — 
fostă una dintre cele mai reputate 
„palete" ale lumii în urmă cu 
10—15 ani. Reîntîlnirile cu sporti
vii români îmi prilejuiesc momente 
de mare efuziune. Cu Maria Ale
xandru și Ella Constantinescu am 
fost, cîndva partenere de întrecere 
în competiții de amploare. îmi a- 
mintesc, de asemenea, cu multă 
plăcere și de alți sportivi, de 
Gantner, Harasztosi, Geta Pitică, 
Negulescu. Ca jucătoare sau ca an- 
trenoare, am avut deseori ocazia să 
urmăresc evoluțiile sportivilor prie
teni români, să ne antrenăm îm
preună, să facem un schimb de 
impresii. De fiecare dată ne-am 
simțit bine alături de ei, ne-am 
despărțit cu cele mai bune senti
mente, cu dorința reciprocă de a 
ne mai revedea".

...într-adevăr, marea sportivă 
care a fost Sun Mei-in, astăzi pro-

fesoară la Institutul de Educație 
Fizică și Sport din Pekin, este o 
cunoștință veche a publicului spor
tiv din țara 
pentru prima
(1953), la cea de a 20-a ediție a 
campionatelor mondiale, ea a reve
nit printre noi în 1957, 1959 și a- 
cum, cu ocazia campionatelor in-. 
ternaționale ale României de la 
Ploiești. Sun Mei-in a fost și o ex
celentă sportivă, apreciată pentru 
măiestria ei, cu lovituri necruță
toare de atac combinate cu stopuri 
aproape imposibil de returnat: îm
preună cu coechipiera ei, faimoa
sa Ciu Ciun-hui — campioana lu
mii în 1961 — a făcut o partidă 
memorabilă în finala C.E. de du- 
blu-fete (Pekin, 1961), pierzînd la 
mare luptă în fața româncelor Ma
ria Alexandru și Geta Pitică, pen
tru ca peste doi ani, la C.M. de la 
Praga, Sun Mei-in să ajungă în 
semifinalele de simplu femei (eli
minată de Alexandru), după ce cu 
cîteva zile mai înainte se întîlnise 
tot cu Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu în semifinalele pe 
echipe (România — R.P. Chineză 
3—2, la capătul unor partide con-

noastră. Prezentă 
oară la București

Nr. 7672

Sun Mei-in ți Ella Constantinescu, din nou împreună în sala de sport
Foto : P. ROMOȘAN

siderate de specialiști ca cele mai 
spectaculoase d® pe întreg parcursul 
„mondialelor").

I>a fel de modestă și deferentă 
ca și la masa de joc, Sun Mei-in 
manifestă și astăzi, ca aiitrenoate. 
același spirit Cu adevărat sportiv, 
gata oricînd să împărtășească din 
multiplele sale cunoștințe tinerilor 
ei elevi, ca și Colegilor de sport.

„în sala de concurs sau de an
trenament — ne sublinia maestra 
emerită a sportului Ella Constan
tinescu — am simțit întotdeauna 
în Sun Mei-in « sportivă desăvîr- 
șită, un om adevărat. Cînd a cîști
gat san a pierdut, ea a rămas me
reu aceeași extrem de apropiată, 
îndatoritoare. Și acum Sun Mei-in 
este o admirabilă parteneră și 
prietenă. Iată de ce, reîntîlnirile 
noastre ne produc atîta bucurie".

C. COMARNISCHI

’□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

UN HANDBALIST DEVINE TITULAB 
tN DIVIZIA A DE... FOTBAL
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AȘTEPTARE
Duminică de iarnă 
și ecouri ovale 
dinspre
„23 August" 
„Republicii" 
sau
„Giulești"

Duminicâ de iarnă,
cu microbiști nostalgici, 
așteptînd fluierul arbitrului 
să explodeze în scoica urechii

Sus,
un soare parcă din piele galbenă 
chemînd bombeuri și risturi, 
înconjurat de tribunele 
și peluzele norilor

Acum e rîndu! nostru 
să ieșim pe teren, 
în aplauzele lui Dumitru 
Dinu
și Dobrin.

-G

BUNICA SI
9

...în seara aceea, la Galați, era 
un ger strașnic. Aproape douăzeci 
de grade sub ze

■’bVh-de’Stat Ta i 
urmărit la televizor 
<al „Pistruiatului", 
aproximativ 250 de 
încumetat să vină 
artificial pentru a ... ....___
de hochei dintre formațiile „Dună
rea" din localitate și Dinamo 
București.

Inimoșii sportivi patinau aprig 
pe patrulaterul de gheață, poate ș> 
pentru a se mai încălzi un pic, iar 
spectatorii pentru a obține apro
ximativ același efect, bateau cu 
sirg din picioare. Deodată, privi
rile îmi alunecă spre o bătrînică, 
bine înfofolită, ce stătea de vorbă 
cu Ion Moroșan, tatăl talentatului 
hocheist de la „Dunărea". Curiozi
tatea îmi dădea ghes și, întrevă-

de grade sub zero. Un timp nunțiu
Tj gura sobei și de 

' ~ un nou episod 
Iată însă că 

spectatori s-au 
la patinoarul 

urmări meciul

♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦4
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Iar apoi în 1972 a cucerit titlul 
de campion al țării la categoria de 
vîrstă 11—12 și, respectiv, 15—16 
ani,, cu echipa clubului Progresul 
a cîștigat prima ediție, anul trecut, 
a campionatului de juniori — con
tribuția sa la acest succes fiind 
hotăritoare, doi ani consecutiv 
(1973 și 1974) s-a clasat pe primul 
loc în concursul republican de sa-

NEPOTUL
ztnd posibilitatea unei note inedite 
pentru cititorii noștri, mă apropii 
de cei doi, și-i spun lui Ion Moro- 
șan că aș vrea s-o cunosc pe te
merara femeie, care venise la 
hochei pe o vreme atît de cîinoa- 
să.

Așa aflu că se numește Aspasia 
Turnăr, că are nu mai puțin de 
74 de ani, că este originară din 
orașul Rădăuți, unde și locuiește 
și că a venit în mod special la 
Galați să-l vadă jucînd pe nepotul 
ei, Adrian Olenici. Interlocutoarea 
mea îmi mai spune Că este aproa
pe nelipsită de la meciurile „Du
nării", unde este legitimat „băiețe
lul" ei. O întreb ce părere are 
de felul cum joacă nepotul ei.

— Apăi, dragul maichii, Adi al 
meu patinează foarte bine, conduce 
pucul cu măiestrie, dar mă și ne
căjește pentru că. îndrăgostit din 
cale afară de acest joc, uită une
ori să paseze la timp, iar cină 
este pe punctul de a da gol, vrea 
cu tot dinadinsul 
și pe bietul portar, 
profesor Tomovici l-o învățat toate 
cele și bine. Trebuie să-l mai ure- 
chesc puțin. Are abia 17 ani, dar 
vreau să-l văd cit mai degrabă în 
echipa cea mare a țării. Știți doar 
că acu’ joacă titular la juniori".

Semnatarul acestor însemnări, 
rămas fără replică, nu a avut alt
ceva de făcut decît să sărute mina 
acestei moldovence care, în ciuda 
virstei sale, nu ezită nici un mo
ment să bată drumuri lungi și 
obositoare pentru a-l încuraja pe 
Adi al ei.

lă al juniorilor, a fost, în toamna 
trecută, laureatul concursului in
ternațional de la Mamaia, obți 
nînd și cîteva succese în confrun
tări peste hotare. Dar biografia 
tenismanului Tăbăraș ar fi incom
pletă dacă n-am adăuga încă un 
amănunt, nu lipsit de importan
ță: în anul III, secția reală, la li
ceul N. Bălcescu, din Capitală, 
unde învață, Tăbăraș este cotat 
unul dintre elevii buni. Spațiul nu 
ne permite să scriem despre dis
cuția pe teme de tenis, îndelungă, 
pe care am avut-o cu Tăbăraș. 
Vom scrie doar că își privește 
viitorul de om și de tenisman cu 
o matură seriozitate. Ceea ce nu 
este puțin...

Schepp a ajuns un nume cunos
cut amatorilor de fotbal. Tînărul 
acesta de 21 de ani a devenit, în 
ultimul sezon, titular în echipa 
U.T.A. și evoluțiile sale i-au adus 
frumoase aprecieri. A lipsit puțin, 
însă, ca. Erhardt Schepp sa ne as
tăzi handbalist, și nu fotoalist.!... 

începuse fotbalul la piticii 
U.T.A.-ei, cu antrenorul Mercea. 
Dar la vîrstă liceului pleacă la 
Timișoara și trei ani de zile joacă 
handbal în echipa Liceului Spor
tiv Timișoara. Participă la mai 
multe turnee și mulți îl vad o 
extremă de perspectivă In jocul 
pe semicerc. în vacanța ae iarnă, 
în ultima vacanță de iarnă, pe 
cînd era într-a Xll-a, vine acasă, 
în comuna Șagu, în Șagul Ara
dului. Echipa de juniori a comunei 
avea un meci, un amical cu... ju
niorii U.T.A-ei. Și Schepp joacă 
în echipa Șagului. Antrenorul 
U.T.A.-ei, tot Mercea, îl convinge 
să nu renunțe la fotbal. Șl îl trans
feră, cu școală cu tot, la Arad. Iar 
în vară urmează debutul in prima 
divizie. Pojoni era, accidentat, așa 
că atunci, în
Dinamo, de la
’70, în „11 "-le
tul handbalist

joacă aproape un tur de campio
nat cu Schepp titular pe postul de 
fundaș stingă. Dorința ae a urma

derbyul aceia cu 
Arad, din vara lui 

U.T.A.-ei apare los- 
Schepp. ț>l U.T.A.

primul

Hand-

firește 
dra- 

trădat

PE GAZON

scăpat

I claudiu.--.ZWB

T. SIRIOPOL

SPORTIVII NOȘTRI

eu 1

| Urrra ! Nu mi-a
S unul...
■lrz.

TarTul

Discutăm două-trei
ore. Mihai Nicolescu e acum 
mai destins. Spunem aceas
ta pentru că la început 
ne-a întrebat mirat :

— De ce tocmai 
Avem atîția alții, poate mai 
buni, cu siguranță mai... 
tineri...

I-am arătat că vrem .să 
știm totul, sau aproape to
tul, despre el, cel mai bun 
rugbyst al anului trecut. 
A zîmbit și a deschis „car
tea" cu amintiri :

Isprava tinerei studente în filo
zofie Berry 11 Jones a fost consem
nată în prima pagină a tuturor 
ziarelor londoneze. Berryll a cîști
gat zece lire 6terline, deoarece a 
făcut prinsoare cu colegii săi de 
facultate că va străbate vreme de 
trei ore, singură, după miezul nop
ții, străzile cartierului Soho, locul 
unde autorii romanelor polițiste își 
plasează de obicei acțiunea.

Berryll a intrat liniștită pe stră
zile în penumbră ale cartierului 
rău famat. Colegii o așteptau într-o
mașină parcată la un loc sigur. 
Exact peste trei ore, tînăra stu
dentă, în vînstă de 20 de ani, a 
apărut la locul întîlnirii. Deși su
ferise șase atacuri din partea unor 
jefuitori și huligani, micuța Berryll, 
care cîntărește numai 50 kg, nu 
prezenta nici o leziune. Doar gea
mul ceasului-brățară era spart. în 
schimb, nu mai puțin de opt vlăj
gani au fost internați pentru con
tuzii de diferite grade.

...Se cuvine să adăugăm că Berryll 
Jones este campioana de karate a 
Angliei.

să-l păcălească
Și doar dorn'

Șl ÎN AFARA LUI

Ion GAVRILESCU
o facultate îl duce însă, în '71 din 
nou la Timișoara. „Poli" era în 
divizia secundă, dar el, fost titular 
în prima scenă, e rezervă. Nu se 
prea împacă cu postura aceasta și 
ia din nou drumul Aradului, în 
iarna aceluiași an. Joacă un tur 
de campionat la tineret dar vine 
ziua retragerii Iui Lereter, in pri
măvara lui ’73, și Schepp reaebu- 
tează la U.T.A., ca fundaș central, 
într-un meci la Petroșani. Astăzi 
Schepp reprezită unul din punctele 
principale ale „triunghiului clasic 
al U.T.A.-ei", mijlocașul ae închi
dere. Și antrenorul Toma jurcă îi 
prevede o ascensiune frumoasă.

...în iarna aceasta, la Predeal, 
unde și-a făcut U.T.A. „programul

de munte", Schepp acorda 
său niicro-intetviu.

— Ce îți place mai mult ? 
balul sau fotbalul ?

— Sportul, în general! 
că fotbalul este marea mea 
goste, altfel nu aș fi... 
handbalul

— Ai jucat fundaș. Acum ești 
titular ca mijlocaș. Care post îți 
convine mai mult ?

— Totdeauna mi-a plăcut să a- 
lerg foarte mult. Și, ca mijlocaș, 
mă simt mai bine. Mai ates Că eu 
nu am doar sarcini defensive, cum 
ar părea la prima vedere, ln ul
timul tur am înscris și aouă go
luri...

— Handbalul te-a ajutat cu 
ceva pentru cariera de fotbalist ? 

Cred că mi-a dezvoltat vite
za. Eu alerg suta de metri m 11,2 
secunde. Dar și handbalul te o- 
bligă sa muncești foarte, joarte 
mult Acesta cred că e numitorul 
comun.

— Gînduri de viitor ?
— Multe și frumoase !...
Schepp dorește să-și completeze 

cartea de vizită cu date superioare 
celor 7 jocuri în naționala de”ju
niori și un singur meci 
Festivalul Mondial al 
șl Studenților din vara 
cut...

disputat la
Tineretului 
anului tre-

REGRETUL
ARBITRULUI

Michel Corriger, arbitru de fot
bal din Franța, a condus cu o ire
proșabilă imparțialitate meciul 
dintre Luneville și Saint-Clement.

Singurul său regret a fost acela 
că partida nu s-a terminat cu un 
rezultat de egalitate. Un sentiment 
ușor de înțeles, dacă vom face 
precizarea că cei doi băieți ai săi 
jucaseră unul împotriva celuilalt, 
în cele două echipe...

Mihai Nicolescu, rugby stul-arhitect

— Biografia mea nu are 
nimic deosebit. M-am năs
cut La Ploiești, în noiem
brie 1943. Părinții s-au 
mutat curind la București- 
Am inceput-o pe Ia 13 ani, 
cu fotbalul. Dar n-a ținut 
mult. Fratele meu făcea 
rugby. M-a luat odată cu 
el, la Constructorul. Intîi 
m-a amuzat sportul acesta. 
Pînă am început să-l înțe
leg. Mitică Ionescu, antre
norul de-atunci, a avut 
răbdare și mi-a arătat că 
minuirea balonului oval nu 
are seamăn. Este un 
minunat nea Mitică !
interesa de toate, de școa
lă, de familie. Am învățat 
enorm de la el. Și așa am 
rămas intre buturi...

— Trăgînd linie și adu
nând, înțeleg că dumnea
voastră aveți peste 15 ani 
de rugby-..

Zîmbește cu nostalgie. 
Continuă firul smintirilor.

— Aveam o echipă bună, 
cu Coravu, Nica, Hulă, Bo- 
iangian, Nedelcu. Am ciș- 
tigat trei titluri de campi
oni la juniori, care s-au a- 
dăugat Ia cele două obți
nute înaintea venirii mele.

— Știu că ați avut, în

om
Se

Mireea M.
/

IONESCU

mai bun jucător în

★A -A A Ar A A A A A A A A A A A Ar A A A A A A /

în viața de
E, 
Mi-am

poate, 
vă- 
tot. 
in- 
ara

victoria a 
noastră, 

fotografi-

♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦
♦

:
♦♦

Spre seară,
stelele aprind reflectoare 
pentru o nocturnă fantastică, 
și luna,
la mijlocul terenului,, 
surîde a ispită 
și șuturi de zile mari

înainte da culcare, 
deschid
cu iarba fiarelor 
lacătul calendarului 
și răsfoiesc filele 
spre martie

Apoi, pun urechea 
pe neaua pernei 
și ascult gazonul cum crește 
pînă-n crampoane.

MIRCEA BONDA

BETE DE SCHI CU,

CLAXON Șl CRONOMETRU
internaționalăLa Expoziția 

de articole de sport de la Miin- 
chen, atenția s-a concentrat a- 
supra schiurilor. în mod special 
au interesat noutățile 
bețe de schi elastice 
cu... cronometru 
schiuri cu frîne 
mod automat în funcție după 
desfacerea legăturilor, ochelari 
de schi cu căști de urechi, pen
tru a asculta directivele profe
sorului de schi.

tehnice : 
și altele 

sau . claxon, 
care intră în

RASI3H0U.

♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦
*♦♦♦ ♦♦ ♦♦
♦ ♦ ♦♦♦♦
♦♦

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Apropo 
de declarațiile antrenorului Vasile Copiii 
precum că echipa sa. Delta Tuleea, ac
tualmente pe locul 7, are șanse de pro
movare în prima divizie:

Declarații însoțite
De opinii diferite:
Unii zic că șanse-ar fi,

Alții zic:... copilării ! *

C1UCA DORIAN. COMUNA NOAPTEȘ. 
După scris și după... întrebare, am toate 
motivele să cred că ești foarte tinăr. 
Pînă în 1861, steaua s-a numit C.C.A. 
(Casa Centrală a Armatei).

IOAN I. TIPA, COMUNA TODIREȘTT. 
Suceava n-a avut niciodată echipă In Di
vizia A. Dar poate că va veni ziua cînd 
vom putea răspunde afirmativ la acea
stă întrebare.

paralel, succese 
zi cu zi.

— Succese 1 
prea mult spus, 
zut de treabă, asta-i
Am terminat liceul, am 
trat la „Arhitectură", 
continuat să joc, în Divizia 
B (antrenor — Nicolae Pă- 
dureanu). După absolvire, 
am lucrat și lucrez la In
stitutul Proiect București, 
în 1967 am trecut Ia Di
namo, unde am îmbrăcat 
tricoul de campion. Lumea 
a început să aibă încredere 
in mine. Un an mai tirziu 
eram chemat la echipa na
țională- (Evoluasem și in 
reprezentativa de tineret). 
Aici m-am impus ceva mai 
greu, aveam „treisferturi" 
de clasă (Dragomirescu, I- 
rimcscu). In 1970, la meciul 
cu Franța, de la București- 
am fost rezerva actualului 
antrenor federal. După 
aceea am jucat mai toate 
partidele internaționale. Din 
1973 sînt la Sportul stu
dențesc.

Mihai Nicolescu vorbește 
repede despre el, se între
rupe, exclamă „Ce uver
tură mare a fost Dragomi
rescu !“, „Au fost buni bă-

ieții Ia Valence, 
fost, de fapt, a 
au spus-o toate 
ile"...

— Cum se împacă cu 
performanța meseria dum
neavoastră pretențioasă, care 
cere mult timp ?

— Totul e să știi 
să-ți împărți timpul, 
simplă profesiunea 
Unii și-l închipuie pe 
teci numai desenînd 
pe o planșetă. In realitate, 
problemele sînt mai mari. 
Dar și satisfacțiile pot fi 
la fel- Am lucrat în atelie
rul de sistematizare al car
tierului Drumul Taberei ; 
la elaborarea studiului tcb- 
nico-economic al Centrului 
de ansamblu și a proiectu
lui de execuție a Magazi
nului Universal, Ia studiu] 
tchnico-economic pentru un 
ștrand și un local, tn pre
zent, sînt șef de proiect al 
unei braserii in Parcul Ti
neretului. Și joc și rugby ! 
Nu mi-am făcut niciodată 
o planificare strictă, dar 
am știut să-mi împart ju
dicios timpul. Și așa...

— ...și așa ați „ieșit" ju
cătorul nr. 1 in 1973. Aceas
ta in anul în oare împli-

cum 
Nu e 
mea. 
arhi- 
ceva

— Nu e deloc întîmplă- 
tor, saltul meu calitativ ș-a 
pregătit de-a lungul ani
lor. în sportul acesta, foarte 
dificil, experiența e de ma
ximă importanță. De aceea, 
susțin că rugbystul atinge 
potențialul maxim la 26— 
30 de ani. In definitiv, to
tul ține de seriozitate, de 
pasiune. Nu sînt singurul 
care joc bine la 30 de ani.

— Cînd veți abandona 
sportul, ce veți face, îi veți 
spune un „adio" definitiv ?

— Nu e momentul să 
mă gîndesc Ia așa ceva. 
Mai pot juca, incă cîțiva 
ani. Meseria nu-mi va 
permite, cred, să trec pe 
„banca suferințelor". Insă, 
puteți fi sigur, ne vom în- 
tîlni, Ia fiecare meci, in 
tribună-..

Mai e pînă atunci, o știm 
și o vrem. Mihai Nicolescu 
mai poate juca, intr-adevăr. 
Și încă la nivelul maxim. 
Este un om apreciat pe te
renul de sport, așa cum 
este și la locul de muncă...

neați 30 de ani, vîrstă 
care unii au pus ghetele 
cui-

PETRE GRECU, COMUNA VĂRADIA. 
.Stimate tov. Ion Poștașii (spre deose
bire de alții, eu sînt convins că acesta 
este numele dv. adevărat), vă rog să-mi 
răspundeți la o singură întrebare : știți

1973

Geo RAETCHI

EUGENIA COCUȚ, TG. NEAMȚ. „Re
gret lipsa de formă a Iui Stan Smith, 
care este unul din preferați! mei, chiar 
dacă e un rival al favoritului meu nr. 1, 
Ilie Năstase44. Fără îndoială. în lumea 
tenisului se comentează — fără a 1 se 
găsi o explicație temeinică — faptul că

Stan Smith nu mai este... stan Smith. 
El și-a pierdut complet forma. Nu cred 
că epigrama dv. l-ar putea ajuta să și-o 
regăsească !

DOINA L.P.. BUCUREȘTI. Dinamoviș- 
tii se gîndesc, probabil, ce să facă pen
tru a-i ajunge din urmă., pe craioveni. 
Dacă îl simpatizați cu adevărat, accep
tați ideea că, in această perioadă, esta 
mai important pentru ei (și pentru su
porterii lor) să-și consacre timpul antre
namentelor, și nu răspunsurilor la scri
sori. Lăsațl ca treaba asta s-o fac eu, 
care am abandonat ‘ 
competițională și nu 
titlu de campion.

NEAGU NICOLAE,________
întrebați de ce la campionatul de hochei 
recent încheiat nu s-a luat în conside
rație golaverajul total, ci numai cel din 
întllnlrlle lor directe (Steaua — Dinamo)? 
îmi permit să vă răspund printr-o între
bare: s-ar fi putut proceda altfel decît 
prevede regulamentul? iar acesta nu 
poate fi schimbat pe parcursul unei 
competiții, în funcție de interesele de 
moment ale unei echipe sau alteia.

demult activitatea 
mai vizez' nici un

BUCUREȘTI. Ne

ci U Craiova 100% va lua campionatul 
în acest an ?“ Eu nu mă opun. Să ve
dem, însă, ce zic adversarele ei. Oricum, 
procentul de 100% ml se pare exagerat. 
Să lăsăm șl fotbalului, acest joc al ma
rilor surprize, măcar un 1%. Ce spuneți:

NICOLAE PETRESCU, PLOIEȘTI. 1- 
Vreți să știți dacă fostul adversar al lui 
Florin Gheorghiu, de pe vremea junio
ratului, cehoslovacul Janatta, mai prac
tică șahul. Presupun că nu s-a acciden
tat, practicind acest sport ! El n-a aban
donat activitatea competițională, dar re
zultatele obținute nu l-au mal adus in 
prim plan. Acesta este motivul pentru 
care n-ați mai auzit de el. 2. Spațiul 
nu-mi permite să vâ explic tot „meca
nismul" cursei cicliste de 6 zile. Trebuie 
să vă spun. însă, că nu se aleargă 24 de 
ore continuu și nu în fiecare zi același 
număr de ore. Este necesar să mai știți 
că, în timp ce unul din cicliști aleargă, 
celălalt se odihnește. Cursa are mai mult 
un caracter comercial decît sportiv.

UN GRUP DE SUPORTERI RAPIDIȘTI 
DIN SATUL FIERBINȚI. Scrisoarea dv. 
este frumoasă. Dar am impresia că nu 
vreți să știți decît atît: că am primit-o.

ARCADIE TOMESCU, BUCUREȘTI. Nu 
pot merge atît de departe ca dv incit 
să susțin că Frazier l-ar fi învins, luni 
seara, pe Clay, dar poate că o decizie 
de egalitate ar fi fost mai echitabilă. 
Risc această părere personală, deși știu

mă pun rău cu admiratorii iul Cas-că , r_
siu.6 Clay, mai numeroși decît cej ai Iul 
Joe Frazier.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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UN DOMENIU PREA PUȚIN EXPLOATAT

EXCURSIILE In împrejurimile orașului7

SARCINA PRINCIPALA A
Intr-o epocă de explozie a turismului, argumentarea necesității lui 

poate părea un efort de prisos. Este șl motivul pentru care renunțam la 
teorie, insistînd, în schimb, pe rolul foarte important pe care asociațiile 
sportive sindicale îl au — sau trebuie să-1 aibă — în promovarea acestei 
activități care, pentru o mare masă de salariați, rămîne principala fot® 

, • - cu funcție compensatorie dinmă de mișcare, poate chiar unicul domeniu 
sfera mișcării fizice.

70 DE ZILE FĂRĂ ACȚIUNI
La mijlocul lunii ianuarie am 

întreprins o investigație ln cinci 
mari asociații din județul Cluj. 
Mai precis, am urmărit frecvența 
cu care sînt organizate acțiunile 
turistice, ce itinerarii sînt alese cu 
predilecție șî care ar fi proporția 
între salariații participanți la di
ferite execursii șl numărul total al 
angajaților. Iată, sintetizate, răspun
surile primite de la cîțiva factori 
Cu atribuții :

CORNEL POP — secretarul a- 
sociației Unirea Dej : „i„a 30
septembrie, la Cetatea Ciceu Mihă- 
ești, cu 70 de salariați",

CONSTANTIN CUCU — secreta
rul asociației C.F.R. Cluj : „Nu 
avem situația pe ansamblul celor 
9 cercuri sportive care compun 
asociația C.F.R. (1), astfel că ne 
vom referi doar la cercul „Regi
onala", unde se află sediul nostru: 
3—4 noiembrie, la Craiova, cu o- 
cazia meciului de fotbal dintre 
C.F.R. Cluj și Universitatea Cra
iova. Au participat 60 de turiști".

IOAN BODEA — secretarul aso
ciației Industria sîrmei — Cîmpia 
Turzii : „28 octombrie, la Băișoara.

TURISTICE I
N-au

IOAN ZOVANI 
sociației Clujeana : 
la Făget, cu 36 de execursioniști".

VIOREL MOLDOVAN — pre
ședintele asociației Vlâdeasa — 
Huedin : „La începutul lui octom
brie, la Cetatea veche, cu 56 de 
participanți".

lată-ne, așadar, în posesia unor 
prime date care vorbesc ae la 
sine despre modul cum înțeleg u- 
nele asociații sportive de pe cu
prinsul județului Cluj să organizeze 
activitatea turistică a ■ membrilor 
lor, uneori de ordinul miilor. Vom 
mai semnala : 1. De-a lungul a 
aproximativ 70 de zile (pină la 
data raidului nostru), patru (ex
cepție — Clujeana) din ceie cinci 
asociații vizitate nu au organizat 
nici o acțiune turistică 1 2. De obi
cei, traseele sînt alese pe aistan- 
țe relativ lungi cele de durată 
mică spre împrejurimile localită
ților respective fiind foarte rare. 
3. Atît ca număr de participanți 
în sine, cît șl ca proporție față de 
totalul salariaților, concluziile sînt

fost prea mulți participanți". 
secretarul a- 

„2 decembrie

ASOCIAȚIILOR SPORTIVE
Concluziile unui raid

la Cluj și Arad
nesatisfăeătoare. 4. Căutînd să a- 
flăm și data proximei acțiuni tu
ristice, în afara Clujanei, (care a 
și efectuat, recent, altă excursie)

nici o altă asociație nu se fixase a- 
supra ei. Deci, calendarul sportiv 
nu cuprinde și activitățile turisti
ce adresate salariaților.

CONSTATĂRI ASEMĂNĂTOARE..

...a avut și raidul în eîteva din
tre cele mai mari asociații sporti
ve din municipiul Arad. Ultimele 
excursii au fost efectuate ta 8—9 
decembrie, la Băile Felix (Uzina de 
strunguri Arad) ; o altă acțiune 
fusese programată în 20 decembrie, 
la Semenic, anulată însă, din cau
za lipsei posibilităților de cazare’: 
sfîrșitul lui noiembrie, la Deva și 
Hunedoara (Fabrica de confecții). 
28 decembrie, la Semenic (unirea) 
și 25 decembrie, la Căsoaia (Uzi
nele textile). Lucrurile stau, după 
cum se vede, mult mai bine : frec
vența acțiunilor turistice ae la în-

mai multe excursii de scurta durata in împrejurimi

treprinderile vizitate în 
de aproximativ o lună, 
fi de dorit ca excursiile 
ganizeze mai des, adică săptămînal, 
așa cum de altfel recomandă atît 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R 
din februarie-martie 1973, cit 
planul de măsuri al C.C 
U.G.S.R. Adăugind faptul că 
treprinderile respective sint 
mai mari de pe raza municipiu
lui, ajungem din nou la consta
tarea că nici la Arad proporția sa
lariaților turiști nu este mulțumi
toare.

Arad este 
Totuși, ar 
să se or

A.S. ARMATA TG. MUREȘ A SUSȚINUT

MECIURILE AMICALE

Arad: U.T.A. — UJPESTI DOZSA.’ 
Km. Vilcea: CHIMIA — STEAUA. 
Brașov : STEAGUL ROȘU — F.C. 

BIHOR (Stadionul municipal, ora 
11) și CARPAȚI - F.C. CON
STANȚA.

Deva: MUREȘUL — JIUL.
Sibiu: F.C. ȘOIMII — ..U“ CLUJ.
Tg. Mureș : A.S. ARMATA — 

VIITORUL TG. MUREȘ.
București : RAPID — DINAMO 

(stadionul Giulești, ora 11. în des
chidere, de la ora 9. se vor întîlni 
formațiile de tineret-rezerve ale 
celor două cluburi).

și
al 

în- 
cele

I
I
I
I

In decor de iarnă, fotbaliștii de la Gloria Buzău acumulează noi forte 
pentru returul campionatului Foto : C. STOICESCU

TOTUL ESTE Să CREZI ÎN LUPTA TA...

UN JOC DE VERIFICARE

CU... DOI ADVERSARI
A.S. Armata Tg.

Analizînd și mai amănunțit da
tele aflate în cele două mari orașe 
ardelene și extinzîndu-ne la trase-

Excursiile de scurtă durată, ușor de organizat de către asociațiile sportive, constituie 
în unele întreprinderi, lată un grup de salariați de la I.P.C.H. București in drum spre

activități permanente 
pîrtia de schi

Foto : I. MIHAICA
au fost efectuate ex- 
putem trage o con-

„PORNESC LA LUCRU
ele pe care 
cursiile, mai 
cluzie: deseori acțiunile ae călă-

PAUZÂ DE IARNĂ ÎN

torie constituie 
rii asociațiilor 
zațiilor U.T.C. 
Bineînțeles, nu 
caz pentru reducerea acestei con
lucrări, cunoscute fiind avantajele 
ei materiale și organizatorice pen
tru eventualii turiști amatori. To
tuși, pentru ca asociația sportivă 
să se achite în mai bună măsură 
de atribuțiile ce îi revin pe linie 
turistică, este de dorit ca inițiati
vele sale să se extindă mai cu 
seamă în direcția organizării turis
mului în vecinătatea orașului, cu 
alte cuvinte să recurgă în mai 
mare măsură la acțiunile ae scur
tă durată, Ia ieșirile în aer liber 
spre punctele naturale ae atrac
ție aflate in imediată apropiere, u- 
șor accesibile ca deplasare și des
chise unei mase largi de salariați. 
Multe dintre excursiile inițiate de 
asociațiile sportive și de organi
zațiile U.T.C consultate ia Arad 
și Cluj au indicat drept obiective 
ale vizitelor localități mai îndepăr
tate (Craiova, Băișoara, Băile Fe
lix, Deva, Hunedoara). Mal rare 
au fost, însă, excursiile spre ră
get, Pădurea Hoia, Gilău sau Taf- 
nița (de la Cluj), Căsoaia, insulele 
de pe Mureș, Pădurea Geala, Șoi- 
muș, Șiria (de la Arad) șl inexis
tente ieșirile în masă, cu bogate 
programe 
specific de
TURISMUL

urmarea coianoră- 
sportive și organi- 
cu O.J.T. și B.T.T. 
pledăm în nici un

d istractiv-sportive 
iarnă.
ȘCOLAR ?

cu

I
I

Dialog cu Ștefan Vasile, antrenorul Gloriei Buzău

CU DEPLINĂ ÎNCREDERE
(Urmare din pag. 1)

modern de joc, datorită căruia ei 
au obținut o serie de succese re
marcabile și locul 4 în campiona
tul țării.

Am făcut această succintă pre
zentare a prof. Mihai Nedef pen
tru a preciza că cel care a fost 
desemnat — de curînd — de Bi
roul F.R. Baschet să antreneze lo
tul reprezentativ masculin are o 
„carte de vizită" care-1 recoman
dă drept o autoritate în domeniul 
acestui joc sportiv și îl îndreptă
țește să devină coordonatorul, teh
nicianul, pedagogul echipei națio
nale a României.

Imediat după numirea sa ca an
trenor principal al lotului repu
blican și cu puțină vreme înain
tea debutului concret în activita- 

am socotit utilă și ințere- 
convorbire cu

și în alte sporturi, a fost dis
cutată aprig problema bazei 
pregătirii : să fie făcută în ca
drul lotului, sau la club ? 
Dumneavoastră ce părere aveți?

tea sa, 
sântă o
Nedef. 
t

prof. Mihai

Fotbaliștii de la
Mureș, reîntorși miercuri în loca
litate’după stagiul de pregătire de 
la Predeal, au susținut vineri după- 
amiază un joc de verificare. în 
prima repriză parteneră i-a 
echipa de tineret-rezerve, pe care 
a învins-o cu 1—0 (a marcat Mu- 
reșan). în repriza secundă A.S. Ar
mata a primit replica divizionarei 
C Viitorul Tg. Mureș, de care a 
dispus cu scorul de 2—0. Au mar
cat Hajnal și Mureșan.

C. AI.BU, coresp.

în 
fost

Mu-

tunci cînd te pregătești temeinic, 
cînd lupți cu convingere și cînd 
vrei cu adevărat să cîștigi, să cu-' 
cerești puncte nu Ia voia întîmplă- 
rii, ci ca rod al resurselor tale, nu 
din ceea ce pierde adversarul...

— Ce aștepți de ia elevii dumt- 
tale ?

— Să fie adevărați sportivi, să 
fie conștienți de răspunderile ce le 
au, să muncească la pregătiri și 
să lupte exemplar în fiecare par
tidă.

— Dar de la publicul buzoîan ?
— Să continue să fie tot atît de 

atașat echipei Glori?, fiecare spec
tator cbnsîderîndu-se, la rîndu-i, 
un jucător. Publicul ne este un 
aliat util, dar totodată el trebuie 
să respecte pe arbitru și pe secun
zii lui, să respecte pe adversarii 
Gloriei. Numai așa, publicul poate 
fi considerat al 12-lea jucător.

— O ultimă întrebare : din cine 
se compune lotul ?

— Iată-1 : Stelian, Arghir. Pal. 
Răutu, Letrea, Toma, Neculce, 
Stan, Nedelcu, Enache, Mureșan, 
Oprișan, Korek, Chițescu, Drăgoi și 
Badea. Ultimul este — cum se știe 
— și antrenor secund. De asemenea, 
în lot mai figurează doi juniori, 
care s-au dovedit elemente de per
spectivă : Zahiu și Stoian.

Desigur că lupta strînsă dintre 
competitoarele campionatului divi
ziei secunde — și, de aici, intere
sul promovării în prima scenă — 
dă, mai cu seamă actualei ediții, 
un caracter cu totul deosebit. 
Gloria Buzău, cu un punct avans 
față de urmăritori, are tot dreptul 
să aspire la promovarea în ,.A".

, în aceeași măsură, punctul- 
avantaj îi creează neliniști.

De curînd ne-am deplasat la sta
țiune? Monteoru, unde fotbaliștii 
din Buzău s-au pregătit. La vila 
„lstrița", unde au locuit buzoienii, 
am avut un dialog 
Ștefan Vasile.

— Intrați in „A" ?,
— Nu aceasta este 

tră problemă, ci cum ne pregătim 
Isă facem față luptei în care sîn- 

tem angajați, cum să răspundem 
mai bine încrederii și dragostei cu 

i care sîntem înconjurați de publicul 
din oraș și din alte localități. De 
aceea am 
rezistența 
pregătirea 
înapoierea 
pină la 17 februarie pentru desă
vârșirea pregătirii fizice și speci
fice.

— Deci, vă pregătiți temeinic 
pentru promovarea în prima divi
zie...

— După cum v-am mai afirmat, 
pe primul plan punem pregătirea 
și apoi promovarea, fiindcă tre
buie să ținem cont și de puternicii 
adversari, din seria noastiȚ. .....

— Cîte meciuri grele aveți pro
gramate acasă și cîte în depla
sare ?

— Nu .există partide grele sau 
ușoare. Există numai meciuri în 
care, timp de 90 de minute trebuie 
să lupți, să gîndești, să acționezi. 
Numai astfel îți îndeplinești dato
ria și abia atunci poți aspira la 
îndeplinirea năzuințelor finale. Vă 

I spune asta un fotbalist care a trăit 
I victorii ce păreau în ajun eșecuri 

sigure și care a suferit eșecuri a- 
tunci cînd jocul păroa o simplă 
formalitate. Campionatul este, pro- 
priu-zis, un examen la 34 de ma
terii, iar promovarea în „A" este 
un concurs în care concurența și 
miza sînt deopotrivă de mari. Lo
cul îl cîștigă cel mai tare, dar care 
trebuie să fie și cel mai' înțelept. 
De aceea noi considerării Că fieca
re meci este greu și pornim cu 
convingerea că Gloriei Buzău nu-i 
este permis să piardă nici o parti
dă în retur.

— E posibil ?
— Nimic nu este imposibil a-

Isa i
Dar,
.qv.Tr
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cu antrenorul

l-am întrebat.
marea n-oas-

lucrat intens aici, pentru 
fizică, precum și pentru 
tehnică individuală. La 
la Buzău, vom lucra

V. FIROIU

Miine,

REUNIREA
DE

la București

SELECȚIONATEI
TINERET

vor reuni, la sediul 
care

Milne se
F.R.F., jucătorii selecționatei 
va participa la cea de a XXVI-a 
ediție a Turneului intieroațional de 
la Viareggio. îh cadrul programu
lui de pregătiră' 'eleviiJ antrenorului 
Cornel Drăgușiri vor-întîlni marți, 
într-un prim joc, formația Flacăra 
roșie București, din Divizia C.

„CUPA DE IARNA" 
LA FOTBAL FEMININ

Meciurile celei de a IV-a etape 
a „Cupei de iarnă", rezervată echi
pelor feminine din Capitală, se 
vor disputa astăzi în sala Di
namo. La ora 11 Venus va juca cu 
Luceafărul, iar, în continuare, Uni
rea Tricolor, lidera clasamentului, 
va întîlni formația Diana.

I(cuiarnă, corijabila 
erervib I

pauză de 
eforti!rr)'?>‘i

Am abordat problema1 irecveriței 
acțiunilor turistice în 14 asociații 
sportive sindicale și școlare din 
municipiile Cluj și Arad, un nu
măr însemnat, care ne scutește de 
eventuale erori de 
Răspunsurile primite 
ce atestă, în principal, 
rul excursiilor, al 
este încă departe de 
nivelul cerințelor, 
ne-au condus spre

Pe aceeași temă se impun șl cî- 
ievaA.-spiJSJ,stări referitoare ta unele.- 
dintre grupurile școlare industri
ale și liceele din Arad (Grupul șco
lar C.F.R., Grupul școlar construc
ții de mașini, Grupul școlar I.V.A., 
Liceul nr. 4, Liceul de chimie). 
Profesorii de educație fizică con
sultați au Indicat, în multe cazuri, 
drept... excursii taberele organiza
te în timpul vacanței ae iarnă. 
Or, în ultima vreme (cu excepția 
Liceului nr. 4), prea puține au 
fost, de pildă, excursiile ae schimb 
de experiență și vizitele 
tare profesională sau la 
monumente de artă de pe 
prinsul orașului, acțiuni 
de indicate și recomandabile pen
tru acest sezon. în orice caz. a- 
vînd' în vedere activitatea turis
tică a școlilor din Arad, se consta
tă că ea Se situează la un nivel in
ferior aceluia din domeniul strict 
sportiv, în care se remarca bune 
rezultate în mai toate unitățile vi
zitai e. Să fie oare vorba ae o lip
să a receptivității elevilor arădeni 
la acțiunile turistice ? Sau de o

I 
I Norme de clasificare
I

că numă- l 
drumețiilor, I

interpretare, 
conțin date

a

pe ramuri de sport
FOTBAL

ale C.C.E., 
75 la sută

5. Sâ fi .
calificată în finala Cupei cupelor, 
participînd efectiv la 75 la sută 
din jocuri.

6. Să fi făcut parte din echipa 
calificată în finala Cupei U.E.F.A.. 
participînd efectiv ia--75 la sută 
din jocuri.

7. Să fi făcut parte din echipa 
cîștigătoare a Cupei Balcanice, par
ticipînd 
jocuri.

8. Să 
•— fără 
suspendări — cîștigînd o dată cam
pionatul, de două ori Cupa Româ
niei, participînd efectiv la 20 de 
jocuri interțări în reprezentativele 
A, B (olimpic) sau de tineret.

9. Să fi jucat de 10 ori în echipa 
A a României în întîlniri interțări.

10. Să fi jucat în echipa A a
României în 6 jocuri interțări cîș- 
tigate. *

11. Jucătorii care au depășit 200 
jocuri.

se situa Ia
Constatările 

nevoia de a 
sublinia, încă o dată, că una din
tre posibilitățile prin care asocia
țiile sportive de orice fel trebuie 
să corijeze această situație, să im
pulsioneze cantitativ activitatea 
sportivă de masă o constituie tu
rismul spre împrejurimile orașu
lui sub diferitele șale forme, sim
ple, accesibile, "ușor' de organizat, 
în măsura în care există interes 
din partea forurilor de resort.

participînd efectiv la 
din jocuri.
făcut parte din echipa

MAESTRU EMERIT — să înde
plinească una din cerințele de 
mai jos :

1. Să fi făcut parte din echipa 
calificată la turneul final al Cam
pionatului mondial, participînd e- 
fectiv la 60 la sută din jocuri ș’ 
clasîndu-se în primele 8 locuri.

2. Să fi făcut parte din echipa 
calificată la două ediții consecu
tive ale Campionatului mondial, 
participînd efectiv la 60 la sută din 
jocuri.

3. Să fi 
cîștigătoare 
participînd 
din jocuri.

4. Să fi

— Este firesc ca, ținind seama 
de faptul că majoritatea perioadei 
pregătitoare și competiționale o 
petrec la club, baza pregătirii jucă
torilor să fie Ia club. Acolo se de
săvârșesc sportivii din punct de ve
dere fizic, tehnic, tactic și educa
tiv. Sau cel puțin așa ar trebui 
să se petreacă lucrurile. La Iot 
urmează ca jucătorii să se înca
dreze cît mai curînd în angrenajul 
reprezentativei, în limita timpului 
scurt de pregătire comună. Așa se 
va întîmpla înaintea primului test 
al echipei naționale (n.r.: turneul 
de la Kosice) la care vom parti
cipa la numai o săptămînă după 
încheierea turneului divizonar și
— deci — cu numai o săptămînă 
de antrenamente în cadrul Iotului. 
Referitor la problema pregătirii la 
club, aștept principalul sprijin — 
concret — din partea celor două 
cluburi-pilon ale sportului nostru 
de performanță — Dinamo șî Steaua
— sub toate aspectele amintite.

ae orien- 
aiferite 

cmar cu- 
aeosebit

Nușa DEMIAN
Radu TIMOFTE

I
I
I
I
I
I

făcut parte din echipa 
a turneului olimpic, 

efectiv la 60 la sută

electiv la 75

fi jucat 6 ani 
întreruperi

la sută din

în Divizia A 
cauzate de

făcut parte din echipa 
calificată la două ediții consecu
tive în finala olimpică, participînd 
efectiv la 60 la sută din jocuri.

5. Să li făcut parte din echipa 
calificată în semifinala Cupei Eu
ropei interțări, participînd efectiv 
la 60 la sută din' jocuri.

6. Să fi făcut parte din 
calificată în finala C.C.E., 
cipînd efectiv la 75 la sută 
jocuri.

7. Să fi făcut parte din echipa 
cîștigătoare a competiției Cupa cu
pelor, participînd 
sută din jocuri.

CUPA TINERETULUI i PRIMELE REZULTATE
ÎN

— întotdea- 
exigența a-

Am remarcat
— ambiția și 
față de dumneavoastră în-

,__ în anii cînd practicați bas
chetul de performanță. Credem 
că aceste calități vor trebui să 
caracterizeze și pe viitorii com- 
ponenți 
Care vă

una 
vute 
șivă

ai lotului republican, 
este opinia ?
lotului republican de 
deschise tuturor celor

— Porțile 
baschet sînt 
atașați de acest sport, care țin
tesc marea performanță și, ca a- 
tare, aderă la toate acțiunile ce 
vor fi întreprinse de federație — 
prin Colegiul central al antrenori
lor — pentru redresarea baschetu
lui masculin și reînscrierea lui în 
elita continentală. Pornesc la lu
cru cu deplină încredere în posi
bilitățile pe care le avem și pe 
care sper ca — în urma unei cola
borări sincere și reciproce — să 
le modelez pregătirea în spiritul 
concepției moderne despre baschet 
și, astfel, să putem aspira împreu
nă la realizarea obiectivelor pro
puse. In consecință, este clar că 
numai cu sportivi ambițioși 
tați putem realiza ceea ce 
zărim acum. Dîrzenia va 
să caracterizeze permanent 
care are cinstea să poarte 
reprezentativei.

și do- 
între- 
trebui 
pe cel 
tricoul

— Opinați pentru o conlucra
re între jucătorii tineri și cei 
vîrstnici ?

— Pe cînd prima întrunire 
a lotului ?

— La sfîrșitul lunii martie cînd, 
în decurs de o săptămînă, va fi 
neeesar să omogenizăm și să fini
săm totul care va reprezenta Ro
mânia la turneul de la Kosice, la 
cele de la Timișoara și Sofia și la 
Balcaniada din Grecia, aceasta 
din urmă fiind principalul obiectiv 
al anului în curs. In 1975 ne vom 
pregăti, bineînțeles în condiții spe
ciale. pentru divizia B a campiona
tului european unde, personal, do
resc din toată inima și voi face 
tot ce îmi va sta în putință ca echi
pa României sa se califice în pri
ma categorie a ierarhiei continen
tale, pentru a putea lua parte la 
campionatul european ce se va 
disputa — tot în 1975 — în Iu
goslavia.

Mulțumindu-i pentru amabilitate, 
urîndu-i deplin succes în frumoasa 
dar dificila-i misiune, ne-am des
părțit de prof. Mihai Nedef cu 
încrederea că la cirma echipei na
ționale se află o capacitate profe
sională, un sportiv care va ști să 
insufle celor mai valoroși baschet- 
baliști ai țării energia care l-a ca
racterizat în anii cînd purta 
piept tricolorul țării.

STIMULEAZĂ ENERGIILE
(Urmare din pag. 1)

satele din zona Blajului din partea 
Inspectoratului școlar județean, ca
re a distribuit circa 20 de mese de 
tenis. în perioada vacanței de iarnă 
cluburile școlilor generale nr. 1. 3 
și 4 s-au aflat în peivnananță la 
dispoziția participanților.

Adoptîndu-se principiul organiză
rii întrecerilor pe ateliere, secții și 
servicii (la nivelul întreprinderilor) 
și pe clase (în școli), s-au reușit 
participări notabile la toate cate
goriile de vîrstă. Ca un prim exem
plu, la categoria 20—30 ani, aso
ciația sportivă Voința din locali
tate a mobilizat aproape 100 de 
sportivi din secțiile strungărie. par
chet, tîmplărie, covoare și croitorie. 
Pe foile de concurs la tenis de ma
să (categoria 11—14 ani) s-a înre
gistrat un număr record de elevi: 
428. din care 40 la sută au partici
pat de-acum la prima fază de în
trecere.

Acum, după consumarea fazelor 
pe asociații, pot fi evidențiate uni
tățile Voința și C.F.R., liceele in-

dustrial și agricol, școlile generale 
nr. 1, 3 și 4. în rîndul fetelor 
,.Cupa tineretului1' a găsit un amplu 
©cop. în ultimele două săptămîni, 
la categoria 11—14 ani s-au pre
zentat la startul concursului de să
niuțe aproape 600 de eleve.

Avînd în vedere lipsa unor mate
riale specifice practicării schiului, 
vom menționa inițiativa de la Școa
la generală nr. 3, unde un număr 
de 35 de copii și-au confecționat 
tot atîtea perechi de schiuri cu care 
au participat la proba alergării pe 
zăpadă. în multe alte unități s-a 
procedat la înființarea unor cam
pionate la alte sporturi decît cele 
prevăzute în regulament. Astfel, la 
Voința S-a inițiat o întrecere de 
popice cu 56 de băieți și 16 fete, 
iar la Liceul agricol una de volei 
cu 10 echipe de băieți și 8 de fete.

i
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„CUPA
SILVIU PLOEȘTEANU"

Prima etapă a „Cupei Silviu Ploeștea- 
nu“ s-a soldat cu următoarele rezultate: 
Metrom Erașov — Precizia Săcele 1—9 
(1—0), C.S.U. Brasov — Tractorul Brașov 
1—1 (0—0), ICIM Brașov — Chimia Vic
toria 0—1 (0—1), Steagul roșu Brașov — 
Torpedo Zăniești 3—0 (3—0), golurile di
vizionarilor A fiind marcate de Matees- 
cu (min 38 și 45) și Pescarii (min. 31).

Partidele etapei a n-a se vor disputa 
miercuri, 6 februarie, la Brașov.

METALURGISTUL CUGIR
F.C. ȘOIMII SIBIU 2-1 (0-1)
La capătul unui joc frumos, echi

pa locală, antrenată de Nicolae 
Voinescu, a învins cu scorul de 
2—1 (0—1) pe F.C. Șoimii Sibiu. 
Oaspeții au deschis scorul în min. 
32, prin Schwartz, dar au fost ega
lați în min. 52, cînd gazdele au 
înscris prin Tudose. Golul victoriei 
a fost marcat de Vasile (min. 71).

M. VÎLCEANU, coresp.

echipa 
parti- 

din

efectiv la 75 la

să îndeplinească 
de mai jos:

— In viață întîlnim și tineri cu 
concepții bătrînești, dar și bătrini 
cu concepții tinerești. Tot astfel și 
în sport, deci și in baschet. Cine 
are capacitatea fizică și psihică 
impusă de sportul de mare perfor
manță este binevenit în lot. Nu 
i om neglija experiența unora, dar 
— dat fiind că noul lot va lucra 
după o concepție structural modi
ficată — ei vor trebui să se adap
teze muncii întregului colectiv. 
Nu ne putem permite să plecăm 
Ia treabă cu jucători care nu pot 
respecta exigențele impuse, care nu 
răspund întotdeauna solicitărilor, 
indiferent că sînt tineri sau au 
multă experiență.

POPICE : Arena Voința, de ta 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 î Sala Floreasca : ora 8.30: 
Viitorul — Spartan (B.f.): sala Di
namo, ora 9: Medicina — Farul Con
stanța (B.m.) î sala Giulești, ora 9 : 
Locomotiva — Confecția (B.m.).

ATLETISM : Sala „23 August”, de 
la ora 9.30: Campionatul municipal 
pentru Juniori i și copii.

BASCHET : Sala Constructorul, de 
la ora 10 : B.T.T. — I.E.F.S. n (f.B), 
Olimpia — Sănătatea Satu Mare 
(f.A), I.E.F.S, — Politehnica (f.A); 
sala Floreasca, de la ora 9: Univer
sitatea — A.S.A. (m.B). I.B.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.

In baschet, ca de altfel

MAESTRU — 
una din cerințele

1. Să fi făcut parte din echipa 
calificată în turneul final al Cam
pionatului mondial, participînd e- 
fectiv la 60 la sută din 
preliminare și la 75 
turneul final.

2. Să fi făcut parte 
calificată în semifinala 
olimpic, participînd efectiv 
Ia sută din jocuri

3. Să fi făcut parte din 
calificată în sferturile de 
ale Cupei Europei interțări, par
ticipînd efectiv la 60 la sută din 
jocuri.

4. Să fi făcut parte din echipa 
calificată în sferturile de finală

jocurile 
la sută îrț

din echipa 
turneului 

la 60

echipa 
finală

DUPĂ STAGIUNEA HIPICĂ TRECUTĂ
Stagiunea anului trecut n-a oferit 

spectatorilor satisfacții deosebite în 
ceea ce privește valoarea recorduri
lor înscrise de trăpașii care au con
curat in cele 38 de reuniuni. Așa, 
de pildă, dacă Senzația (23,4) și Ga
barit (23,7) au stabilit cele mai ra
pide recorduri, numai trei cai — 
Habar (24.5), Rapsod și Viraj (24,9) 
— au mai izbutit să coboare sub 1,25 
pe km, timp care poate avea sem
nificație- Ținind seama de haremu
rile stabilite de regulamentul probe
lor de trap pentru caii de primă 
tegorie, reiese că din generația 
truanilor numai 7 exemplare au 
pășit cota fixată de 1,26 pe km, 
dintre cei mai vîrstnici, cota de 
pe km n-a îndeplinit-o nici unul.

Aria elementelor care au acoperit 
haremurile este mai cuprinzătoare 
la generația de trei ani, unde 25 de

ca- 
pa- 
de- 
iar

1,24

exemplare au stabilit performanțe 
superioare cotei de 1,29 pe km, ca 
și la mînji, unde 26 dintre ei au 
fugit sub 1,33 pe km.

Cifrele expuse mai sus conduc la 
aprecierea că valoarea trăpașilor de 
anul trecut se situează, pe linie 
comparativă, sub nivelul celor din 
1968 și 1970. Ea trebuie considerată 
la nivelul celor din 1969 și 1972 și 
superioară celor din 1967 și 1971, ca 
să nu ne referim decît la activitatea 
din ultimii șapte ani.

Totuși, vorbind despre rapiditatea 
cu care circulă în probe trăpașii noș
tri, în comparație cu timpii uzuali 
din contextul activității hipice inter
naționale, nu se cuvine să fim pesi
miști. Pista hipodromului din Plo
iești este o pistă grea, care dimi
nuează valoarea recordurilor. O de
monstrează timpii realizați de ele-

mantele din elita trăpașilor noștri la 
mitingurile internaționale de la Mos
cova, din ultimii doi ani, unde au 
realizat recorduri net superioare 
celor de aoasă. Se pare că diferența 
gravitează în jurul a două secunde.

în atari condițiuni, se poate afir
ma că munca desfășurată în cadrul 
crescătoriilor naționale de trăpași 
se menține rodnică, chiar dacă re
zultatele ei nu marchează, de la an 
la an creșteri de valoare. Să nu ig
norăm că ne lipsește împrospătarea 
curentelor de sînge.

Dar și așa, calitățile demonstrate 
de trăpașul român sînt remarcabile- 
Peste zece exemplare au fost închi
riate iar altele fac obiectul unor tra
tative cu clintiți externi.

Niddy DUMITRESCU

„SPORTIV DE CLASA INTER
NAȚIONALA" — să îndeplinească 
una din cerințele de mai jos :

1. Să fie selecționat în loturile 
reprezentative, după cum urmează; 

"A — la 3 acțiuni
succesive 

B (olimpic) — la 4 ac
țiuni succesive 

de tineret — la 5 ac
țiuni succesive 

jucat în 75 la 6ută din

— Lotul

— Lotul

-T- Lotul

și să fi 
jocuri.

CATEGORIA I — să îndeplinea?-' 
că una din cerințele de mai jos î

1. Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locurile 5—18 în cam
pionatul Diviziei A, participînd e- 
fectiv la 75 la sută din jocuri.

2. Să fi făcut parte din echipa* 
calificată în finala Cupei Româ
niei, participînd efectiv la 75 la 
sută din jocuri.

3. Să fi făcut parte din echipele 
cîștigătoare ale campionatului Di
viziei B, participînd efectiv la 75 
la sută din jocuri.

CATEGORIA a Il-a — să înde
plinească una din cerințele de mai 
jos:

1. Să fi făcut parte din .echipele 
clasate pe locurile 2—18 în cam
pionatul Diviziei B, participînd e-- 
fectiv Ia 75 la sută din jocuri.

2. Să fi făcut parte din echipele 
calificate în semifinalele Cupei 
României, participînd efectiv Ia 75 
la sută din jocuri.

3. Să fi făcut parte din echipele 
cîștigătoare ale campionatului Di
viziei C, participînd efectiv la 75 
la sută din jocuri.

JUNIOR
1. Să fi făcut parte din echipele 

participante în turneul final pen
tru campionatul republican 
juniori, participînd efectiv la 80 la 
sută din jocuri.

de



„CUPA A. S. A. BRAȘOV" LA SCHI ALPIN

VIRGIL BRENCI Șl DANIELA MUNTEANU 2

PE PRIMELE LOCURI LA „COBORÎRE"»» C.E. DE PATINAJ ARTISTIC

NASTASE - PILICI

Postăvarul a oferit o feerie greu 
de descris creată de soare
le puternic, zăpada excelentă și 
sutele de turiști sosiți la sfîrșitul 
săptămînii la cabana Cristianul 
Mare. în această ambianță deose
bită s-a desfășurat prima probă 
din cadrul „Cupei A.S.A. Brașov". 
Din apropierea cabanei s-a dat 
startul în spectaculoasa probă de 
coborîre, la care a fost prezent, 
cu excepția lui. Dan Cristea și Ma
rian Burchi, tot ceea ce are mai 
bun schiul nostru alpin. Pe o pîr
tie excelentă, cu zăpadă îngheța
tă și amenajată corespunzător, 
sportivii noștri s-au întrecut cu 
o ardoare deosebită în această 

probă dificilă. Virgil Brenci. după 
ce săptămîna trecută a cîștigat la 
Pamporovo (Bulgaria), în compa
nia unor schiori redutabili din mai 
multe țări, toate probele înscrise 
în program, și-a dovedit și sîmbă- 
tă forma bună pe care o deține în 
acest sezon. El a parcurs traseul 
fără greșeală, a derapat puțin și 
a realizat, pe o pîrtie în lungime 
de peste 2 490 de metri, un timp 
remarcabil. în imediata lui apro
piere. la numai 2 zecimi de se
cundă, s-a clasat Dorin Munteanu, 
care dovedește valoarea constant 
superioară pe care o deține de mai

muiți ani în schiul nostru. Com
portări remarcabile au avut și C. 
Văideanu, A. Manta și Gh. Vulpe.

întrecerea fetelor, desfășurată 
tot pe Pirtia Lupului, dar numai 
de la „S“-ul mare și pînă la so
sire, a fost strînsă și ne-a arăta
t-o pe Daniela Munteanu în ac
centuată revenire de formă. Nuți 
Degeratu, situată pe locul secund, 
mai are de așteptat confirmarea 
juriului, deoarece împotriva ei s-a 
introdus o contestație (ar fi luat 
un start greșit). La ora cînd are 
Ioc convorbirea telefonică nu s-a 
decis încă nimic, iar clasamentul 
fetelor poate suferi modificări.

REZULTATE TEHNICE, coborîre, 
băieți: 1. V. Brenci (A.S.A.) 1:48,1 
2. D. Munteanu (C.S.U.) 1:48,3 3. 
I. Bobiț (Dinamo) 1:48,5 4. C. Văi
deanu (A.S.A.) 1:48,9 5. A. Manta 
(A.S.A.) 1:49,3 6. Gh. Vulpe (C.S.U.) 
1:50,6, 7.1.Țirea (A.S.A.) 1:51,4,8—9 
M. Focșăneanu (C.S.O. Sinaia) și Gh. 
Bucur (A.S.A.) 1:53,0 10. P. Ivănes- 
cu (A.S.A.) 1:54.4; fete: I.—2. D. 
Munteanu (C.SU. Oradea) și Nuți 
Degeratu (L.E.S. Predeal) 51,0 3. 
Minodora Munteanu (C.S.O. Sina
ia) 55,6 4. Maria Cristea (I.E.F.S.) 
56,3 5. Iudith Tomori (Caraimanul 
Bușteni) 57,4 6. Dagnar Muller 
(L.E.S. Predeal) 57,7.

„CUPA POIANA" LA BIATLON
(Urmare din pag. I)

(2—3), atunci tinerii noștri biatlo- 
niști vor putea concura de La egal 
la egal cu cei mai buni schiori ai 
Europei.

REZULTATE TEHNICE: 1. I. 
Maiinschi (Cehoslovacia) lhl4:01 (4 
min. pen.), 2. K. Siebert (R.D.G.) 
Ihl4:15 (6 min. pen.), 3. Gh. Duca 
(România) lh!5:03 (4 min. pen.), 4.

A. Kriz (Cehoslovacia) 11116:40 (10 
min. pen.), 5. Gh. Pănnescu (Româ
nia) lh!7:06 (5 min. pen.). 6. D. 
Drăghici (România) lh:17,45 (6
rain, pen.), 7. D. Witsche (R.D.G.) 
Ihl8:53 (11 min pen.). 8. I. Catargiu 
(România) lhl9'02 (9 min. pen.). 9. 
Șt. Urs (România) lhl9:30 (9 min. 
pen.), io. I. Floch (R.D.G.) Ih24:53 
(10 min. pen.).

Duminică are loc proba tie ștafe
tă, 4x10 kilometri.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE JUDO
(Urmare din pag l)

gheî Sinkovski (U.R.S.S.) și de 
Torsten Reissmann. La semi-mijlo- 
cie, în cea de-a doua serie s-a im
pus Bernd Kannesîeszer (R.D. Ger
mană). Acesta,- însă-,' și-a disputat 
primul loc în întîlnirea cu loan 
Petrof, de care a dispus, discutabil 
— după opinia noastră — prin 
yusei-gachi. în cele două serii de 
la categoria mijlocie s-au impus

alți patru sportivi români au reu
șit — după victoriile din recali
ficări — sâ urce treptele podiu
mului de onoare. Cel mai bun re
zultat, l-a realizat însă Toma Mi- 
halache. clasat în final pe locul 
II la categoria sa.

Dar, iată Clasamentele finale: 
cat. ușoară: 1. TORSTEN REISS
MANN (R.D. Germană), 2. Serghei 
Sinkovski (U.R.S.S,), 3. D’Auria

Deși se află in dificultate. Serghei Sinkovski (U.R.SS.), în clreapta, obține 
victoria înainte de limită în semifinala cu italianul D’Auria Umberto.

Igor Silantiev (U.R.S.S.) și Detlef 
UItscli (R. D. Germană). Dintre 
mijlocii noștri au intrat în recali
ficări Costică Sauciuc și Ion Mo- 
raru. La semigrea, au obținut pri
mul loc în serie Wolf Heinemann 
(R.D. Germană) și Gunther Neu- 
reuther (R.F. Germania). Au bene
ficiat de recalificări semigreii vo
măm Gheorghe Nache, Răzvan 
Orheiu și Tiberiu Solomon. între
cerile din serii la ultima categorie, 
grea, au fost ciștigate de Kurt 
Eulberg (R.F. Germania) și de Ma
rio Daminelli (Italia). La această 
categorie au obținut dreptul de a 
lupta în recalificări tinerii noștri 
Nicolae Gneju și Dezo Udvarl.

în reuniunea de după-amiază,

Umberto și Felice Mariani (Italia): 
cat. semimijlocie : 1. ARISTOTEL 
SPIROV (U.R.S.S.), 2. Toma Mi- 
halache (România), 3. loan Petrof 
(România) și Bernd Kannesîeszer 
(R.D. Germană); cat. mijlocie: 1, 
DETLEF ULTSCH (R.D. Germană), 
2. Igor Silantiev (U.R.S.S.). 3. Ion 
Moraru și Costică Sauciuc (Româ
nia) ; cat. semigrea : 1. GUNTHER 
NEUREUTHER (R.F. Germania), 
2. Alexandr Izotov (U.R.SS.), 3. 
Wolf Heinemann (R.D. Germană) 
și Alexandr Kutovoi (U.R.S.S.); 
cat. grea: 1. KURT EULBERG 
(R.F. Germania), 2. Mihail Griff 
(U.R.S.S.), 3. Nicolae Gneju (Ro
mânia) și Mario Daminelli (Italia).

CHRISTINE ERRATH Sl-A PĂSTRAT
ZAGREB, 2 (prin telex, de la trimi

sul nostru). —
Seara’ dansurilor a marcat în pri

mul rînd un succes de public. 
Toate cele 5 500 de locuri ale Pa
latului sporturilor ocupate, inclusiv 
cele în picioare. Vă relatez aceasta 
pentru a marca cîștigul continuu de 
teren pe care-1 înregistrează dis
ciplina dansurilor pe gheață, în 
detrimentul patinajului clasic. Cu 
o zi înainte, la finala băieților, tri
bunele erau pe jumătate goale.

Are dreptate publicul ? Sau exe- 
geții disciplinei noastre, care regre
tă câ au admis — acum 21 de ani 
— includerea dansurilor în con
cursurile de patinaj artistic ? îmi 
pare rău pentru aceștia din urmă, 
dar așa cum s-a putut vedea și 
aci, la Zagreb, preferințele specta
torilor au neîndoielnic temei. Dan
surile nu sînt numai antrenante, 
spectaculoase, dar oferă mult mai 
mult chiar pe pianul competiției, 
decît figuri individuale executate 
mediocru, așa cum a fost de atitea 
ori cazul la proba băieților. Si. e- 
vident. pentru un cuplu de dansa
tori antrenamentul este infinit mai 
greu, spun părerile autorizate. Pa
tinatorii plafonați să nu caute un 
refugiu la dans. Se vor sancționa 
singuri.

„Balul" de vineri seară a fost 
deschis de patinatori fără preten
ții, dar antrenul a mers' crescînd. 
A doua jumătate a programului a 
fost o seînteietoare paradă de dan
suri pline de avînt și grație ferme
cătoare, în care privirea abia pu
tea cuprinde toate detaliile de fru
musețe. Memorabilă rămîne evolu
ția campionilor necontestați ai ro
tirilor pe gheață, LUDMILA PA
HOMOVA și ALEKSANDR GORȘ- 
KOV. Ei au primit de zece ori nota 
6, record personal ! Foarte bune și 
perechile engleze, dintre care Hi
lary Green — Glyn Watts pre
schimbă medaliile de bronz, deți
nute anul trecut, cu cele de argint. 
Dar revelația serii o constituie tî
nărul cupiu sovietic Natalia Lini- 
ciuk — Ghenadi Karponosov care, 
la numai doi ani de participare 
comună, obține bronzul „europene
lor". In snrsit, nu vom uita nici 
pe dansatorii de... vis, italienii Ma
tilda Ciccia — Lamberto Ceserani. 
descinși parcă de pe platourile de 
la _ Cinecitta. sau acea îndrăcită 
„Ciocîrlie” oferită de englezii Jauet 
Thompson — Warren Maxwell care, 
ca atîția alți patinatori, au op
tat și aci pentru muzica româ
nească. Ordinea primelor zece pe
rechi existentă după dansurile o- 
bligatorii s-a menținut în final. 
Fapt, ca să spunem așa, semnifi
cativ. Pe podium au urcat: 1.
LUDMILA PAHOMOVA — ALEK
SANDR GORȘKOV (U.R.S.S.) 
9—212,20 p, 2. Hilary Green — Glyn 
Watts (Anglia) 18—205,72 p, 3. Na
talia Liniciuk — Ghenadi Karpo
nosov (U.R.S.S.) 29—200.80 p. I-au 
urmat i în’ clasament Janet Șaw- 
bridge — 'Petter Dalby (Anglia)

CHRISTINE ERRATH
36—199,34 p, 5. Irina Moiseeva — 
Andrei Minenkov (U.R.S.S.) 43—
196,82 p, 6. Matilda Ciccia — Lam
berto Ceserani (Italia) 58—191,66 p.

Poate că cel mai bun dansator 
al serii n-a apărut încă decît a- 
tunci cind lupta perechilor se în
cheiase. John Curry, medaliat cu 
bronz la individuale, cu grația și 
suplețea unui Nijinski renăscut, 
ne-a oferit într-un număr de de
monstrație un nou recital al măies
triei sale coregrafice.

Am vorbit la sfîrșitul serii cu 
fosta „zînă" a dansului, Diane 
Towler (8 medalii de aur la C.M. 
și C.E.), în prezent antrenoare. Ia- 
tă-i opinia, interesantă : „A fost o 
întrecere foarte frumoasă, încunu
nată de succes. Am de făcut, totuși, 
o obiecție. Unii competitori au in
trodus prea multe elemente din a- 
fara disciplinei dansului, de Ia pe
rechile sportive, în dauna pașilor, 
care rămîn elementul de bază. Tre
buie să-i păstrăm puritatea ți — in
clusiv — individualitatea. Chiar cu 
prețul, eventual, a mai puține a- 
plauze..." Și aci, punct.

Arnînăm referirile la întrecerea 
fetelor, în proba individuală, care 
ieri noapte a dat ultima laureată a 
campionatelor europene, pe micu
ța.. mare campioană care este 
CHRiStiNE ERRATH (R. D. Ger-

RECORDURI MONDIALE LA CHRISTCHURCH:

FILBERT BAYI-3:32,2 PE 1500 M PLAT
STEPHEN HOLLAND-8:15,88 LA 800 M ÎNOT

AUCKLAND. 2 (Agerpres). — I>a 
Christchurch (Noua Zeelandă) s-au 
încheiat întrecerile celei de-a 10-a 
ediții a Jocurilor sportive ale Com- 
monweal.tb-u.lui, competiție Ia care 
au participat peste 1 700 de spor
tivi și sportive din 38 de țări. în 
ultima zi a concursului de atletism, 
spectatorii au fost martorii unui 
nou și valoros record mondial în 
proba masculină de 1 500 m, record 
stabilit de tanzanianul Filbert Bayi 
cu excelentul timp de 3:32,2. Ve
chiul record al acestei probe: 
3:33,1 aparținea din anul 1967 a- 
mericanului Jim Ryun. Al doilea 
s-a clasat neozeelandezul John 
Walker cu 3:32,5 (timp, de aseme
nea, superior vechiului record al 
lui Ryun), urmat de kenyanul Ben
jamin Jipcho. cu 3:33,2. Cu noi re
corduri ale Jocurilor s-au încheiat 
și probele masculine de aruncare 
a greutății și aruncarea suliței, în 
care victoria a revenit atleților en
glezi Geoff Capes — 20,74 m și res
pectiv Charles Clover — 84,92 m.

Proba de triplusalt a fost ciștigată 
de Joshuah Owtisu (Ghana) —16,50 
m, secundat de Moninder Singh 
Gill (India) — 16,44 m. Alte rezul
tate — ștafete : 4 x 100 m (m) : Aus
tralia — 39,4 ; 4 x 400 m (m) : Ke
nya — 3:04,4 ; 4 x 400 m (f) : An
glia — 3:29,2.

La înot, australianul Stephen 
Holland a eșuat în tentativa de 
doborîre a recordului mondial în 
proba de 1 500 m pe care a ciști- 
gat-o cu 15:34,73 (la 2,80 de ac
tualul record pe care îl deține). în 
schimb, el a corectat recordul lumii 
„în trecere" la 800 m cu 8:15,88 (v.r 
8:16,3). Pe 100 m spate (m), Mark 
Tonelli (Australia) a obținut 59,65 
(nou record al Jocurilor).

în clasamentul final pe medalii 
(aur, argint, bronz) primul loc a 
fost ocupat de Australia (29 — 28 
— 25), urmată de Anglia (28 — 
31 — 21). Canada (25 — 19 — 18), 
Noua Zeelandă (9 — 8 — 18), Ke
nya (7 — 3 — 9), India (4 — 8 — 
3) etc.

TITLUL

mană). Ea își păstrează titlul cu
cerit cu un an în urmă la Koln.

Radu VOIA

SĂNIUȚELE IN LUMEA SPORTURILOR DE IARNA
Sport relativ tinăr, dacă ne refe

rim la primele campionate mondiale, 
organizate în formula actuală în 1955 
sau la prima participare la J.O. din 
1064 (să nu uităm că sania poseda 
inc.ă din 1879 o plrtie cu viraje talu
zate în Elveția, iar sub forma skele- 
tonului figurase in programul J.O. 
din 1928 și 1948). dar cu tradiții uti
litare milenare, sania cunoaște o dez
voltare impetuoasă. în prezent, 20 
de țări slnt afiliate 1* federația in
ternațională (F.I.L.). iar altele inten
ționează să intre in circuitul compe- 
tițional chiar din actualul sezon.

Cărui fapt i se datorețte această 
situație ? în primul rlnd, accesibili
tății (tehnică simplă, practică puțin 
costisitoare), apoi spectaculozității în
trecerilor, indiferent pe ce pîrtie se 
organizează — naturală sau artificia
lă — polari zind astfel Interesul tutu
ror vîrstelor.

Pentru a ne da seama de evoluția 
sportului săniei, vom arăta că tn ac
tivitatea competlțională internațională 
«int angrenați sportivi din trei conti
nente, dezvoltarea acestei discipline 
find comparabilă din punct de vede
re tehnic cu cea a bobului.

Și la noi sania are frumoase tra
diții (chiar de practică competiționa- 
lă) și foarte mulți adepți. Să nu 
uităm : peste 31 la sută din teritoriul 
țării noastre se află situat la peste 
800 m altitudine, ceea ce ar trebui In 
mod firesc să favorizeze practicarea 
acestui sport. Relansarea interesului 
pentru sanie se datoreste în parte 
competiției de masă ...Săniuța de ar
gint", ca și includerii disciplinei în 
programul „Cupei tineretului", dar 
mai ales recentelor măsuri luate de

• în preajma campionatelor europene și mondiale

• Sportivii din R.D.G.— mari favoriți • Să impulsionăm

dezvoltarea acestui sport și la noi!
F.R.S.B.. care vizează dezvoltarea sa 
în perspectivă, prin reluarea activi
tății competitionale de performantă 
pe pirtia de bob de la Sinaia.

Dar să aruncăm o privire asupra 
raportului de forța existent Ia ora 
actuală în pragul campionatelor eu-

ropene (2—3 februarie, la Kufstein- 
Austria) și al ediției a !6-a a campio
natelor mondiale (16—17 februarie la 
KSnigssee-R.F.G.). Situația pe țări a 
numărului de medalii de aur obținute 
la C.M. ți J.O.. din 1935 pînă tn pre
zent, se prezintă astfel :

Țar* Simplu B Simplu F Dublu Total
R.D.G. 8 8 IS
Austria s < 8 12
R.F.G. 6 1 î 8
îtali* 1 1 « 6

Aetualul lider domină întrecerile 
tncepînd din anul 1962, tn timp ce ur
măritorii săi au obținut medaliile tn- 
tr-o perioadă mai lungă (din 1953).

Cei care au văzut ultimele C.M., 
desfășurate la Oberhof (R.D.G.), au 
putut constata că potențialul sportiv 
și tehnic al reprezentanților R.D.G. 
este impresionant. La ultima ediție ei 
au ocupat primele 5 locuri la fete, 
primele 4 Ia băieți și primele două la 
dublu. Explicația ' este simplă : o pîr
tie artificială la Oberhof (deci un se
zon prelungit de antrenament), o 
metodologie proprie a pregătirii care 
a impus o școală, o selecție riguroa
să (la ediția amintită, doi campioni

olimpiei, W. Seheidel și A. Mtlller, 
nu au fost selecționați), o industrie 
proprie a materialului de cursă că
ruia i se aduc permanent perfecțio
nări. Și în acest an, ei stnt favoriți 
la toate probele, posedînd un lot 
extrem de valoros (Margit Schumann, 
Ute Riihrold, Eva-Maria Wernicke, 
Hans Rinn, Horst Muller, Harold 
Ehrig, cuplurile Hans Rinn-Norbert 
Hahn, Bernd șl Ulbrich Bahn și 
alții).

Austriecii au excelat întotdeauna, 
mai ales la fete și la dublu. Margit 
Graf. Manfred Schmid, Reinhold Sulz- 
bacher (recent cîștigători în „Marele 
premiu al R.F.G.") și Angelika Schăf-

in semifinale
NEW YORK, 2 (Agerpres). — în 

sferturile de finală ale Turneului 
internațional de tenis de la Rich
mond, concurs care se dispută în 
cadrul Circuitului WCT, cei doi 
principali favoriți au obținut _vic
torii scontate : românul Iile Năsta-

CUBA-U.R.S.S.
69-60 LA BASCHET

HAVANA, 2 (Agerpres). — La 
Havana s-a disputat întîlnirea in
ternațională amicală de baschet 
dintre selecționatele masculine ale 
U.R.S.S. și Cubei. Urmărită de 
20 000 de spectatori, 'partida s-a 
încheiat cu scorul de 69—60 (32—36) 
în favoarea baschetbaliștilor din 
Cuba.

la Richmond
se l-a învins cu 6—0, 6—1 pe fran
cezul Georges Goven, iar america
nul Tom Gorman l-a întrecut cu 
6—2, 4—6, 6—4 pe tînărul său 
compatriot Billy Martin. Performe
rul zilei a fost jucătorul francez 
Patrice Dominguez care, după ce 
în turul anterior cîștigase în fața 
australianului Tony Roche, a reușit 
să-l elimine cu 4—6, 7—6, 6—4 pe 
Marty Riessen (S.U.A.). în ultima 
partidă, campionul iugoslav Nikola 
Pilici l-a întrecut cu 6—0, 6—3 pe 
sud-africanul Cliff Drysdale.

în semifinale, Ilie Năstase îl va 
întilni pe Nikola Pilici, iar Tom 
Gorman va juca cu Patrice Do
minguez.

CEATA STÎNJENEȘTE INAUGURAREA
C.M. DE SCHI ALPIN

SAINT MORITZ. 2 (Agerpres).— 
Din cauza timpului nefavorabil (o 
ceață deasă, care acoperă partea 
superioară a pîrtiei de concurs), 
proba masculină de coborîre, care 
urma să inaugureze campionatele 
mondiale de schi de la Saint 
Moritz, a fost amînată. Se va dis
puta, in schimb, cursa feminină de 
slalom uriaș.

IN TURNEUL CANDIDAȚILOR 
KARPOV—POLUGAEVSKI 4-2 (1)

A șaptea partidă a meciului de 
șah dintre Anatoli Karpov și Lev 
Polugaevski s-a întrerupt la mu
tarea 41-a, într-un final egal de 
dame și pioni. Scorul în acest meci 
al sferturilor de finală ale turneu
lui candidaților este 4—2 (1) în fa
voarea lui Anatoli Karpov, care 
mai are nevoie de o singură vic
torie pentru a se califica în semi
finale.

La Palma de Mallorca, a 7-a 
partidă dintre Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) și Lajos Portisch (Unga
ria) s-a terminat remiză. Petrosian 
conduce cu un avans de un punct.

WOODS - 2/,45
La San Francisco, cunoscutul 

atlet american George Woods a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit în pro
ba de aruncare a greutății cu re
zultatul de 21.45 m. Vechiul record
era de 21,30 . m și fusese realizat

m LA GREUTATE
de același sportiv, săptămîna tre
cută, în cadrul concursului de la 
Portland (Oregon).

Reamintim că recordul mondial 
în aer liber este deținut de Al 
Feuerbach (S.U.A.) cu performan-
ța de 21,82 m.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

FLORIAN ALBERT S-A RETRAS 
DIN ACTIVITATEA 

COMPETIJIONALĂ
O știre sosită din Busanesta anunță că 

fostul international, jucător al eehinei 
Ferencvaros. Florian Albert, s-a retras 
din activitatea competlțională. înzestrat 
cu mare talent, și întrunind. calitățile 
specifice atacanților de clasă al fotbalu
lui maghiar. Florian Albert a fost timp 
de peste un deceniu unul dintre jucăto
rii de bază ai reprezentativei Ungariei. 
Pentru calitățile sale deosebite a. obți
nut în 1967 „Balonul de aur“ acordat 
anual de revista pariziană „France 
Football" celui mai bun jucător euro
pean.

S-a născut la 13 septembrie 1941. țn- 
tr-un mic orășel. Hercegszantâ. Dună 
terminarea războiului părinții săi s-au 
mutat la Budapesta, unde din fragedă 
copilărie Florian Albert a început să 
joace fotbal la Ferencvaros. club pe care 
nu avea să-1 părăsească timp de peste 
20 de ani.

Ca jucător fiind, el s-a dedicat profe
siunii de gazetar sportiv la agenția de 
presă 'M.T.I. din Budapesta, unde acti
vează ?i azi.

FAULTUL SALVEAZĂ VIATA
J în cursul unui meci de campionat 

între cluburile olandeze P.S.V. și Feye- 
tioord s-a petrecut un incident cu to
tul ieșit din comun. Jucătorul Hans 
Overgor a executat o frumoasă dega
jare cu capul, după care a căzut pe 
gazon, nemișcat. Coechipierul său Hus 
Hidnik și-a dat imediat seama că e 
vorba de ceva grav și întrucît jocul se 
desfășura în capătul opus al terenului, 
iar arbitrul era atent la ceea ce se 
petrecea acolo, Hus nu a avut altceva 
de făcut, pentru a opri partida, decît 
să se repeadă la primul jucător de la 
Fevenoord. să-] apuce de tricou și să-i 
pună piedică. Un fault din cele mai 
grosolane ! Arbitrul a fluierat, dar vi
novatul își ducea deja prietenul pe 
brațe către marginea terenului, unde 
era nevoie de urgente ajutoare. Ce se 
întlmplase ? Overgor, în urma unui 
accident petrecut cu cîtiva ani în ur
mă, avea o parte a maxilarului confec
ționat din plastic. Șocul loviturii cu 
capul a smuls proteza de la locul ei. 
aruneînd-o în gitul jucătorului, care 
era cît pe-aci să se asfixieze. Pînă la 
urmă totul s-a terminat cu bine. Over
gor a fost salvat si schimbat cu o

rezervă, dar pentru că regulamentul 
nu admite excepții, arbitrul i-a arătat 
lui Hidnik cartonașul roșu, invitindu-1 
pc cel care își ajutase prietenul In 
primejdie să părăsească terenul !

CONSECINȚE NEBĂNUITE
Nepunînd nici un moment la îndo

ială prezența Angliei la turneul final 
al C.M., comercianții englezi au în
ceput. producția de suveniruri cu mult 
înaintea nopții de pomină de pe Wem
bley, cînd polonezii au spulberat toate 
speranțele insularilor. Zeci de mii de 
mici obiecte gingașe, menite a aminti 
prezența Angliei la mondialele de fot
bal ’74, au rămas în depozite. S-a in- 
tîmplat însă ca ajutorul să vină de 
acolo de unde se așteptau mai puțin, 
de la echipa Scoției, care obținuse ca
lificarea. Fericiți de întorsătura situa
ției, fabricanții au pornit la treabă, 
revopsind suvenirurile din alb-negru 
(culorile »Angliei) In alb-bleu (acelea 
ale Scoției).

Careurile aglomerate de jucă
tori sint imagini frecvente in 
fotbalul englez. Iată un exem
plu: tn meciul de Cupă dintre 
Brighton și Walton pot fi numă
rați 11 jucători în careul echi
pei gazdă !

nit de jucători, de-a lungul celor două 
reprize de cîte 30 de minute. Dimen
siunile terenului echivalează cu acelea 
prevăzute pentru jocul de hochei, nu
mai porfile sint mai mari (2X5 m).

Asemenea meciuri sînt mult așiep- 
tatc de publicul moscovit, care are pri
lejul de a-și vedea jucătorii favoriți cu 
mult înainte de începerea campionatu
lui. Faptul că formațiile cuprind numai

Mai rea este situația agențiilor brita
nice de turism, care au cumpărat zeci 
de mii de bilete și au reținut locuri 
la hoteluri, moteluri și case particu
lare pentru torentul de turiști englezi 
care trebuiau să-și încurajeze echipa 
în turneul final. Scoțienii nu au re
nume de mari cheltuitori, dar se pare 
că fiind oameni care fac toate lucrurile 
la timpul lor, nu este exclus ca în 
ultimul moment să ta cu asalt agen
țiile de turism și să cumpere biletele 
vecinilor lor.

Margit Schumann (R.D.G.), campioana Europei pe 1973, tn plină acțiune 
pe pirtia de la KOnigssee

ferer sint aspiranți la primele locuri. 
Reprezentanții R.F.G. au in Elisabeth 
Demleitner, Josef Fendt, cuplul 
Brandner-Schwarm sportivi de mare 
clasă, eu un palmares impresionant. 
Italienii sint redutabili la proba de 
dublu prin Hildgardner — Pleikner, 
medaliați cu aur la Sapporo $1 eu 
bronz la Oberhof, sau Flelchter — 
Fîaspinger. Ei își pun mari speranțe 
în Sarah Felder, care a început exce
lent acest sezon.

Foarte bine cotați în arena mondia
lă sint polonezii Halina Kanasz și A. 
Piekoczewski, sovietica Nina Ignatieva, 
japoneza Yuko Otaka și cehoslovaca 
Dana Spalenska. Subliniem un fapt 
semnificativ : deși participă de numai

doi ani tn activitatea eompetițlonală 
internațională, reprezentanții U.R.S.S. 
se află in imediata apropiere a pri
mului eșalon. Aceasta este încă o 
dovadă a „accesibilității" săniei chiar 
la acest nivel superior.

Am făcut acest tur de orizont tn- 
tr-o disciplină mult Îndrăgită, cu un 
mare viitor in familia olimpică, n» 
numai pentru a ilustra marele Inte
res cu care sint așteptate întrecerile 
campionatelor europene și mondiale, 
ci și pentru a atrage atenția asupra 
necesității sprijinirii acestui sport, cu 
toată convingerea, și la noi, încredin
țați fiind că rezultatele nu se vor 
lăsa așteptate.

prof. ION MATEI

FILME EDUCATIVE
Sub egida U.E.F.A au fost alcătuite 

cîteva filme documentare de scurt me
traj cu scop educativ. Filmele (vorbite 
în limbile engleză, germană sau fran
ceză) prezintă diferite aspecte legate 
de tehnica sau tactica de joc, de învă
țarea jocului etc. etc. Cîteva din aceste 
filme se bucură de o largă populari
tate și sînt achiziționate de la U.E.F.A. 
de numeroase cluburi. Iată cîteva din
tre ele : „Drumul spre succes", tn
care se prezintă o lecție de antrena
ment a juniorilor brazilieni ; „Succe
sele tn fotbal", film realizat de Sir 
Alf Tîamsey cu echipele Sunderland. 
Manchester United și Manchester City: 
„Formarea jucătorilor de Ia 8 Ia 15 
ani", pe peliculă sint prezentate zeci 
de exerciții utile pe care tinerii tre
buie să le învețe. Toate aceste filme 
nu depășesc 45 de minute.

12 MILIOANE de iucatori 
IN EUROPA I

în ultimul Buletin al U.E.F.A. forul 
european publică unele date statistice 
privind popularitatea de care se bucură 
fotbalul pe continentul nostru. Cifrele 
sint impresionante : peste 12 milioane 
de jucători legitimați, 200 000 de cluburi 
«1 asociații de fotbal cu un total de 
385 000 echipe, 250 000 de arbitri. Astfel, 
nu « de mirare, se spune în Buletinul 
U.E.F.A., că la finala C.C.E. de anul 
trecut, desfășurată ia Belgrad, dintre 
Ajax Amsterdam șl Juventus Torino, 
au venit 45 000 de italieni ți 15 000 de 
olandezi !

De altfel U.E.F.A. este eel mii mare 
organism sportiv pe ramură de sport 
din lume I

MINIFOTBALUL CTȘTIGA 
TEREN

De o afluență neobișnuită ea bucură 
la Moscova, meciurile de minliotbal 
specifice sezonului de iarnă. Disputată 
pe platourile sălii centrale de gimnas
tică a stadionului „V. I. Lenin"", trans
formate ad-hoc în terenuri de mini- 
fotbal, Cupa ziarului „Săptămîna spor
tivă a Moscovei" a adunat Ia start 
cele mai bune echipe din Capitală : 
Ț.S.K.A.. Spartak. Lokomotiv și Tor
pedo — cîștlgătoarea turneului de anul 
trecut. Iau parte internaționali de re
nume șl o serie de tinere speranțe. Me
ciurile turneului de mlnifotbal consti
tuie în perioada hibernală un excelent 
prilej de verificare a multor jucători, 
deoarece regulamentul întîlnirilor pre
vede schimbarea unui număr nedefi-

cîte 6 sportivi — un portar și cinci 
jucători de cîmp — favorizează procesul 
de universalizare al echipierilor. La 
jocuri se pot vedea foarte adesea rein- 
trînd pe teren glorii apuse ale fotba
lului și nu rareori se poate admira 
spectacolul unor juniori manevrînd ba
lonul, cu abilitate, printre stelele pri
mei divizii, aflate la strîmtoare dato
rită dimensiunilor reduse ale cimpului 
de joc.

CINE ESTE MANFRINI ?
Ziariștii brazilieni l-au declarat oe 

Antonio Manfrini cel mai bun fotbalist 
al țării lor pe 1973. Are 24 de ani, 
joacă pe post de inter stînga la Flu
minense și se spune despre el c§ este 
un vrednic urmaș al lui Tcstao. Acest 
jucător înalt, blond, cu ochi albaștri, 
se deosebește de restul jucătorilor din 
echipa Fluminense, cu pielea arămie, 
în schimb, jocul lui Manfrini este iden
tic cu cel al colegilor săi. Mulți spe
cialiști sînt de părere câ dacă va con
tinua să evolueze în același ritm și nu 
va suferi vreun accident îl așteaptă o 
carieră strălucită

Manfrini a apărut pentru prima oara 
în echipa Ponte Preta de unde, după 
scurt timp, a fost transferat la Pal- 
meiras. Aici însă tînărul lucător 
(Manfrini avea abia 20 de ani) n-a 
putut obține titularizarea pe un post 
de atacant, lovindu-se de concurența 
celebrilor Leivinha și Ademir. Și astfel 
antrenorul Brandao l-a redat... liber
tatea, Tînărul si inteligentul jucător n-a 
stat de loc fără angajament și așa a 
ajuns Ia Fluminense unde activează 
și azi. în scurt timp, Manfrini va ame
nința locui lui Leivinha în selecționata 
Braziliei. Acum are mari sanse să se 
numere printre cel aleși să reprezinte 
Brazilia la turneul final al C.M,

GOLURI CREATE
DIN ARUNCARE DE LA TUȘA...

fn eehlpa Trlnîdad-Tobago, cea «u 
eara reprezentativa Hait) (callflcats 
pentru turneul final a) C.M.) a avut 
mult de fureâ în medul orelimihar 
(3—1), evolueaz» un jueStor de culoare 
eu o «tatură atletică (105 cm înălțime) 
Philipps, care marchează goluri direct 
din aruncările de 1a tușă ! A sa s-a în- 
tîmpiat și în jocul sus-amlntlt. în care 
Philipps a introdus de patru ori min
gea în poarta reprezentativei Haiti, 
direct din aruncare de la tușă. Arbi
trul însă, cum era șl firesc, a anulat 
de fiecare dată golul, marcat neregu
lamentar.

Fotbalistul PhtUIpos a devenit de 
mult celebru din cauza felului în care 
aruncă mingea la auturile laterale. Sti
lul lui de joc pe extremă — cu alură 
de fundaș — constă în a dribla pe 
marginea terenului, mereu în direcția 
lin’ei de fund, nentru a obține aut. Cu 
o forță extraordinară în brațe Philinns 
aruncă aproape de fiecare dată balo
nul pînă în careul advers, unde cole- 
vii Iui se reped snre minge. Și dară 
arbitrul nu este atent, nu poate spune 
cu certitudine dacă cineva a atins sau 
nu balonul aruncat de Philipps...
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