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Cum se îndeplinește Hotărlrea Plenarei CC. al P.C.R. din 28 februarie —2 martie 1973 ?

JUDEȚUL VILCEA POATE DEVENI 
UN PUTERNIC PILON

AL MIȘCĂRII SPORTIVE ROMÂNEȘTI

Miercuri și /of,

MECIURILE RETUR

LA BASCHET

9 CANDIDAȚI PENTRU 
ECHIPA REPREZENTATIVĂ
LA C.M. DE LA MINSK

Sfîrșit de săptămînă în ținuturile vîlcene, pe o vreme incertă, nici 
ger, nici cu senin durabil. Nimic nu poate fi mai edificator, decît ta
bloul acestor zile îngemănate, asupra cursului pe care l-a luat viața spor
tivă în județ, de la un timp încoace. Un județ nu prea vechi și nici cu 
vreo deosebită tradiție sportivă. Și totuși, pulsul activității sportive se 
dovedește a fi într-o îmbucurătoare creștere, cu implicații favorabile în 
formarea tinerei generații, în menținerea și întărirea sănătății populației, 
în asigurarea unor forme variate și atractive de recreare a maselor, în 
creșterea capacității de muncă a oamenilor — potrivit cerințelor prevăzu
te în Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, 
de la a căr^ adoptare se împlinește, curînd, un an.

concurs. în poiana de la plecare ni 
s-a înfățișat emoționantul tablou al 
multor zeci de elevi care se așezau 
deliberat la coadă, într-o nesfirșită 
spirală, așteptîndu-și rîndul pe să
niuțele proprii sau pe cele cu spi
rit de solidaritate oferite de colegi. 
Sintem siguri că Iorgu Arsenie s-ar 
fi bucurat mult văzînd acest ta
blou, pe locurile unde el a aruncat, 
primul, sămînța dragostei de bob. 
Noi înșine am avut sentimentul că 
asistăm la momentul cînd junețea 
Vîlcei a ieșit la marea ei partidă 
de sănătate...

DE LA IORGU ARSENIE 

LA PANJURU

In intenția noastră nu a stat să 
facem analiza detaliată a unui an 
de activitate sportivă în județul Vîl
cea, ci de a puncta doar cîteva as
pecte semnificative, pe care le-am 
găsit concentrate — cu putere de

șui. Cu 50 de ani în urmă, pe co
lina aceasta făceau solitare 
ciții de pionierat în bobul româ
nesc librarul Iorgu Arsenie, 
cui său Tita Rădulescu și 
intimi curajoși. Pîrtia se mai vede 
și azi și sîntem siguri că (măcar 
de dragul variației) i-ar place și 
lui Ion Panțuru. Acum nu-i sufi
cient înzăpezită și stolul imens de

exer-

uceni- 
cîțiva

TRADIJIA INTÎLNIRSLOR 
ȘCOLARE

Timp de trei zile, în spațioasa 
sală de sport a Liceului cu pro
gram de educație fizică, s-a desfă
șurat o admirabilă competiție de 
volei, care reînvie fericit tradiția

Săptămîna aceasta se vor disputa 
jocurile retur ale etapei a doua a 
grupelor sferturilor de finale ale 
cupelor europene la baschet. în a- 
cest scop, echipele feminine Poli
tehnica București și I.E.F.S. au ple
cat la Riga și respectiv, la Buda
pesta, unde vor întîlni pe Daugava 
T.T.T. și respectiv pe Spartacus.

După cum se știe, sportivele de 
la Politehnica au cedat la Bucu
rești cu 42—75 în fața multiplelor 
campioane ale Europei. Meciul 
Daugava — Politehnica va avea Ioc 
joi și va fi arbitrat de Parsbro 
(Suedia) și Valcama (Finlanda).

Pentru I.E.F.S., partida cu Spar
tacus este deosebit de importantă, 
deoarece în caz de victorie finală 
(amintim că în tur bucureștencele 
au învins cu 74—66) are asigurat 
locul doi în grupă și — deci — ca
lificarea în semifinalele Cupei cu
pelor. Arbitri: Stoicev (Bulgaria) 
și PopovU’i (Iugoslavia).

A treia reprezentantă a țării în 
cupele europene — Steaua — va 
reintra în întreceri la 26 februarie, 
cînd va întîlni pe Estudiantes Ma
drid, în sala Floreasca (returul la 
27 februarie).

La 25 februarie, la Minsk (Uniunea 
Sovietică), se va da startul în prima 
probă din cadrul campionatelor mon
diale de blatlon.

Pentru specialiștii genului, a în
ceput numărătoarea inversă. Fiecare 
așteaptă cu emoție și nerăbdare ma
rea confruntare. Antrenorii pun la 
punct ultimele amănunte în pregătire. 
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
„Cupa Poiana", la care au participat 
biatloniști din Cehoslovacia, Republi
ca Democrată Germană, Bulgaria și 
România. Pentru toate echipele parti
cipante această întrecere a constituit 
un ultim test pentru alcătuirea echi
pelor reprezentative ce vor lua parte 
la campionatele lumii.

întrecerea propriu-zisă a fost de 
un bun nivel tehnic, confirmînd va
loarea sportivilor români în această 
ramură dificilă a schiului. După cum 
se știe ambele probe, individuală și 
ștafeta, au revenit biștloniștilor ro
mâni, care în compania Unor schiori 
reputați, cu vechi state de serviciu în 
sportul de performanță, internaționa
lă, au realizat succese de mare pres
tigiu.
• Antrenorii biatloniștilor români 
Constantin Tiron și Marcel Sfuparu 
au trimis, sîmbătă, în cursa de 20 km, 
cei mai buni 9 sportivi ai probei : 
Nicolae Veștea, loan Mîrzea, Gbeor* 
ghe Voicu, Gheorghe Gîrniță, Victor 
Fontana, Victor Dihoiu, Dumitru Soiu, 
Nicolae Cristoloveanu și Ion Țeposu.

Cursa a fost de un dinamism rar 
intîlnit, în care fiecare schior a făcut 
o mare risipă de energie pentru a se 
clacă cît mai bine. Așa ctim spuneam, 
întrecerea a constituit o ultimă veri
ficare pentru formarea echipei națio
nale ce va participa la campionatele 
mondiale de la Minsk. în această pri
vință, misiunea selecționerilor este 
foarte dificilă, deoarece toți spottivii 
români care au concurat in „Cupa 
Poiana" au realizat rezultate bune, 
care atestă că pregătirea efectuată 
și-a atins scopul. Fiecare dintre Cei 
9 membri ai lotului are speranțe în
dreptățite la selecționare, la participa
rea ca reprezentant al României la 
C.M.

Fondul a reprezentat, în cursa pe

r1
Gheorgbe 
Gîrniță, 
unul 
dintre 
cei mai buni 
biatloniști 
ai țării.

Foto : S. BAKCSY
schiorilor ro- 

. . ___ excelent, iar
Cheorghe Gîrniță cu timpul de lh 13,55 
ar putea stîrni invidia oricărui schior 
fondist de specialitate. Simbătă. ta
lentatul sportiv a greșit mai mult ca 
de obicei la tragerile în poligon (du
pă cum am aflat arma a fost reglată 
cu puțin înaintea cursei și acest lucru 
i-a creat o stare de neîncredere, care 
!-a făcut să rateze) și acumulînd 9 
min. penalizare, el a trebuit să se 
mulțumească cu un loc (8) cu mult 
sub valoarea sa. loan Mîrzea a tras 
bine (4 min. pen.) și cu o alergare 
bună la fond a obținut un merituos 
loc 3. Gheorghe Voicu, Victor Fontana 
și ceilalți au avut realizări, dar și 
scăderi in această cursă individuală. 
Oiicum, Ladislau Sziszka, Pavel Ploc 
(Cehoslovacia), precum și Herbert 
Wiegand (R.D.G.) sportivi de exce
lentă valoare, eu aspirații îndreptă
ți te în orice competiție de mare am
ploare, au recunoscut că biâtloniștii 
români au făcut Un pas însemnat spre 
consacrarea internațională.

Am lăsat special Ia urmă pe clști-
Paul IOVAN

20 km, punctul forte al 
mâni. Ei au alergat

TINERETULUI
BRAȘOV :. S-A LNCHEiAT

ETAPA MUNICIPALĂ

Ai

săptămîni înaintea 
Brașovul a găzduit 

,Cupei tine-

Simbătă și duminică in Capitală

ATLEȚl ȘI ATLETE
DIN 11 ȚĂRI PARTICIPĂ

LA „CUPA DE CRISTAL
atletism a complexului 
August din Capitală va 
sfîrșitul săptămînii, în-

generalizare — în orele și zilele 
sfîrșitului de săptămînă pomenit la 
început.

Imaginea cea mai impresionantă 
ce ne-a rămas aparține dimineții 
de duminică în care parcă toți co
piii din Rîmnîcu Vîlcea și-ar fi dat 
întâlnire pe dealul Capela, înalt 
doar de 270 m, dar dominînd ora-

Sute de copii pe dealul Capela, bucurîndu-se de farmecul săniușului
Fotografii de prof. C- CREȚU și DOREL DEMETRESCU 

întîlairilor școlare. Liceenii din Rm. 
Vîlcea i-au avut ca oaspeți pe co
legii lor din Timișoara, Constanța, 
Brașov și Dej, cu care și-au dispu-

Victor BANCIULESCU

copii, tîrîndu-și săniile cu plăcere, 
asaltează dumbrăvile vecine pentru 
a găsi derdelușul cel mai potrivit, 
îritr-un luminiș larg începe între
cerea. Cu vocea răgușită de atîtea 
comenzi strigate peste hăul pantei, 
prof. Petre Darie cronometrează 
sosirile, dînd celor peste 300 de 
școlari prezenți senzația unui mare (Continuare în pag. a 3-a)

Sala de 
sportiv 23 
găzdui, la 
trecerile ediției a șaptea a tradițio
nalei competiții internaționale do- 

în fapt 
indoor

tată cu „Cupa de cristal", 
campionatele internaționale 
ale României.

Anul acesta vor participa 
cursuri atleți și atlete din 
de pe continent: Austria, Bulgaria. 
Cehoslovacia, Elveția. Grecia, R. D.

la eon
ii țari

ranteze este notată cerința F.R.A. 
pentru atleții români : BĂRBAȚI : 
60 m — 6,6 (6,5), 400 m — 48,2 
(47,6), 800 m — 1:50,8 (1:49,0), 1500 
tn: 3:46,0 (3:44,0), 3000 m —- 9:02,0 
(7,55,0), 60 mg — 7,8 (7,6). lungime 
— 7,70 (7,85), triplu — 16,00 (16,50), 
înălțime — 2,14 (2,18), prăjină — 
5,10 (5,20), greutate - 18,80 (19,50); 
FEMEI : 60 m — 7,4 (7,3), 400 m — 
55,2 (54,4), 800 m — 2:09,0 (2:06,0), 
1500 m — 4:23.0 (4:18,0), 60 mg

St*

(Continuare tn pag. a l-a)

Gu două 
etapei finale, 
etapa municipală a „< ,
râtului" la patinaj, schi și săniu
țe. Timp de două zile’ pe pîrtiile 
amenajate pe Valea Răcădăului 
și pe suprafața de gheață a pa- 
tinoariilui din incinta uzinelor 
Tractorul, pește 5 000 de concu- 
renți s-au întrecut pentru cuce
rirea dreptului de a fi prezenți 
și în etapa finală.

Iatâ primii clasați: patinaj: 1 
Simona Trînaru (Șc. gen. 21); 2 
Heidel Zoltner (Liceul Honterus); 
3 Elena Rădiță (Șc. gen. 3); bă
ieți: 1 D. Tampa (Șc. gen. 6); 2 
D. Wrinkler (Șc. gen. 14); 3 Gh. 
Georgescu (Șc. gen. 2); schi-fond 
(fete): Daniela Pascu (Șc. gen. 
21); slalom fete: Silvia Negură 
(Șc. gen. 2); săniuțe : Magdale
na Marcurs (Șc. gen. 4).

Carol GRUIA

La „Voinicelul” 
O DUMINICĂ DE MARE 

SUCCES...

Campioana poloneză Ludwika Che- 
winska

Scurta incursiune în realitățile sportului vîlcean ne-a 
dat posibilitatea să discernem unele trăsături principa
le, caracteristice educației fizice și sportului pe 
aceste meleaguri.

Cîteva sînt impresiile fundamentale și 
lor ne-a fost ușurată de o convorbire cu 
CJEFS Vilcea, Victor Crețu.

1. Se simte aici o mare capacitate 
zare a maselor la sport, determinată de

Instituțiile județului, profesorii de

explicitarea 
președintele

de mobili- 
,___ ___ participarea

conștientă la această acțiune a profesorilor de edu
cație fizică. Dascălii de sport au înțeles repede că 
ei nu se pot limita doar la activitatea din perime
trul școlii, ci că ei sînt chemați (și pentru asta au 
fost pregătiți) să fie adevărați activiști sportivi (obș
tești sau plătiți, fără distincție). Prezența lor în viața 
sportivă a orașelor, la sfirșit de săptămînă, este 
elocventă și de bun augur pentru viitorul fizic al 
județului.

2. Conceperea educației fizice ca o necesitate 
permanentă (și nu delimitată de virstă) și prin ur
mare asigurarea unei continuități în activitatea spor
tivă. In acest scop, temelia este școala care inculcă, 
prima, gustul definitiv pentru mișcare, pentru exer
cițiul fizic, lată de ce, astăzi sînt foarte rare cazu
rile în județ cînd directorii de școli ignoră importan
ța educației fizice. Iar dincolo de gardurile școlilor < 
Atunci cîhd, anul trecut, plenara CJEFS a constatat 
în analiza sa că sportul nu prea e la înălțime în

întreprinderile și 
educație fizică au fost solicitați și repartizați pe aso
ciații sportive, unde aportul lor pare hotâritor în 
inviorarea activității. Ar mai rămîne doar găsirea ce
lor mai avantajoase mijloace de incetâțenire a gim
nasticii în producție (dovedită a fi extrem de efici
entă în Industrie).

3. în activitatea sportivă a județului Vilcea există 
o aparentă predilecție pentru sportul de performan
ță. Am subliniat : aparentă, pentru că de fapt este 
vorba de o acțiune premeditată. Aici găsim trans
punerea practică a piramidei răsturnate a lui Cou
bertin, care pornea de la campioni pentru a ajunge 
la masele de practicanți. Acest raționament explică 
de ce, concomitent cu propagarea exercițiului fizic în 
mase, in județul Vilcea se practică sistematic o se
lecție continuă de talente, pe ramuri de sport, prin 
teste științific fundamentate.

4. Ținînd seama de caracteristicile județului, cu 
voeație vădită (de exemplu) pentru stațiunile bal- 
neo-climaterice, am fi așteptat ca acestea șă se 
transcrie, în planul sportiv al CJEFS, in obiective 
specifice, dincolo de cele generale, în măsuri (even
tual) inconfundabile cu cele din alte regiuni ale țării.

Oricum, insă, cu premisele menționate mai sus, 
credem că județul Vilcea poate deveni curind un 
puternic pilon al mișcării sportive românești.

Recordmanul Greciei la săritura în înălțime, Vassilios Papadimitriou

i

Germană, R. F. Germania, Iugo
slavia, Polonia, Ungaria și, bi
neînțeles, România. Competiția 
este 'folosită, de cei mai mulți 
dintre participanți, ca o posi
bilitate de verificare a pregătirii 
și de obținere a standardului de 
participare pentru campionatele eu
ropene pe teren acoperit, progra
mate a avea loc la Goteborg, în zi
lele de 9 și 10 martie.

Și pentru că am amintit de cam
pionatele europene, iată standardu- 
rile de participare stabilite de Aso
ciația europeană de atletism. în pa-

8,4 (8,2), lungime — 6,30 (6,40), înăl
țime — 1,80 (1,84), greutate — 16,00 
(18,00).

Cercetînd listele de înscrieri, pe 
care diferitele federații naționale 
le-au adresat organizatorilor compe- 
ției de sîmbătă și duminică, re
marcăm prezența la București a cî-

torva performeri de primă valoare, 
între aceștia: cehoslovaca Helena 
Fibingerova (aruncătoare de greu
tate ; cu 20,80 m din 1973 deține al 
doilea rezultat mondial din istoria 
probei, îiy urma recordmanei lumii, 
Nadejda Cijova — 21,45 m), polone
za Ludwika Chewinska .(și ea arun
cătoare de greutate, 19,06 m în 
1972 ; a 9-a performeră a tuturor 
timpurilor), grecul Vassilies Papa
dimitriou (săritor în înălțime de 
2,21 m în 1973), hurdlera poloneză 
Tereza Nowak (12,8 pe 100 m gar
duri în 1973 ; a noua performeră 
din istoria acestei curse), sprinte
rul Zenon Nowosz (Polonia) 10,2 s 
pe 100 m, aruncătorul de greutate 
Loukas Louka (Grecia) 19,29 m în 
decursul sezonului trecut etc.

Este de la sine înțeles că cei mai 
buni atleți români vor fi și ei pre* 
zenți la startul întrecerilor „Cupei 
de cristal*1. între aceștia: Dorel 
Cristudor, Nicolae Forța, Șerban 
loan, Nichifor Ligor, Marin Iordan, 
Viorica Viscopoleanu, Alina Gheor
ghiu, Virginia Ioan, Cornelia 
Popescu, Erica Teodorescu, Valenti
na Cioltan ș.a.

Competiția începe sîmbătă șl du
minică, de la ora 16,00 și anunță 
un spectacol sportiv deosebit de a- 
tractiv.

La baza sportivă „Voinicelul"! 
din Capitală, sfîrșitul săptămînii j 
trecute a fosj marcat de o acțiune 
Ia startul căreia au fost prezenți 
cîteva sute de elevi din Sectorul 
IV. Au pcedomtoat întrecerile 
contînd pentru ediția de iarnă a_ 
„Cupei tineretului". Condițiile me-.j 
teorologice nu au permis organi-ș 
zarea concursurilor de patinaj pe i ■ 
gheață. De aceea organizatorii ' 
(Consiliul pentru educație fizică al, 
Sectorului, Comitetul U.T.C., Or-« 
ganizația pionierilor și Inspecto
ratul școlar) au înlocuit această ' 
probă cu alta la fel de atractivă 
și de iubită : patinajul pe rotile.” 
Datorită preocupărilor profesorilor, 
de educație fizică șl sprijinului 
primit din partea directorilor, cei 
mai mulți concurCnți prezenți la 
start au fost elevi ai școlilor ge
nerale nr. 199, 69 și 86.

In timp ce unii patinau, alți 
alergau. „întrecerile de cros — ne 
spunea profesorul de educație fi
zică, Virgil Stoian, de la Școala 
generală nr. 87 — au devenit o 
tradiție Ia noi. La toate concursu- • 
rile de acest gen înregistrăm mul-i 
te participări, cum de altfel s-au 
petrecut lucrurile și astăzi".

Cei care au preferat „sportul 
minții", au putut lua parte, în 
sălile de la „Voinicelul", la o în
trecere de șah, și aceasta contînd 
pentru „Cupa tineretului", alții 
jucînd tenis de masă. Se poate a- 
firma că a fost o duminică reu
șită, că micii sportivi au dovedit 
pasiune pentru disciplinele la 
startul cărora s-au prezentat.

(Continuare tn pag. a 3-a)

Reportaj la Poiana Brașov

(Continuare tn pag. a 2-a)

In MECI DE VERIFICARE

VOLEIBALIȘTII DE LA
PE CEI DE LA LEVSKI SPARTAK

Ia intervale, șl

ASEARĂ,

DINAMO AU ÎNTRECUT

VACANTA IUPTATOWLOR!
Dimineață de iarnă la Poia

na. E frig. Minus 27°C. Muntele 
Postăvarul pare înfășurat într-o 
mantie cenușie de promoroacă, 
pe care cu greu o străbat șuvițe 
palide de lumină solară. Zăpada 
scrîșnește sub tălpi. Pe pîrtie, în 
fața cabanei Cristianul Mare, urme 
de schiuri, urme ale unor viraje 
din zile anterioare, mai călduroa
se, sînt azi bocnă. Schiurile meta
lice zăngăne pe această peliculă 
neuniformă de gheață anunțînd că 
schiorii își încep — pentru cîteva 
ore _ neîntreruptele lor circuite 
verticale, printre porți, printre fa
nioane, printre brazi. Turiștii oca
zionali, excursioniștii, chiar turiș
tii străini urbați cu telecabina, 
special pentru schi, preferă . adă
postul cabanei și aroma îmbietoa
re a unui ceai fierbinte cu rom. 
Puțini se-ncumetă sâ-nfrunte ge
rul năpraznic. Din cînd în * cînd, 
ușa se dă de perete și intră în 
cabană. în grupuri mici de cîte 
doi-trei, sau chiar cîte unul sin
gur, bărbați puternici, aprinși la 
față de efort, cu trupurile dogo 
rind, prin treninguri pe alocuri 
umezite, de transpirația urcușu
lui Sînt luptătorii de „libere" și 
„greco-romane", aflați într-o scur
ta vacanță de iarnă, în care n-au 
lăsat cu totul la o parte pregă
tirea. Dimpotrivă.

Luptătorii de libere 
folosesc prilejul va
canței pentru a-și 
îmbunătăți pregăti
rea fizică,\în sala de 
lupte din Poiana 

Brașov.

1974 este pentru rugbyul româ
nesc un an foarte important. în- 
tr-adevăr, sportul cu balonul oval 
își serbează acum cea de-a 60 ani
versare, fapt cu o Semnificație ma
joră. O asemenea vîrstă denotă 
că aici, pe meleagurile noastre, rug
byul dispune de susținători devo
tați care au păstrat mereu vie fla
căra acestui sport cu deosebite a- 
trîbute de ordin fizic și moral. E- 
lanul suporterilor balonului oval a 
atins noi cote de entuziasm în 1973, 
cînd reprezentativa de juniori a 
țării, schimbul de mîine — cum 1 
se mai spune — a cîștigat, pentru 
a doua oară consecutiv, turneul in
ternațional F.I.R.A., adevărat cam
pionat european, iar XV-le național 
a reușit în mare măsură să onore
ze culorile țării printr-o compor
tare remarcabilă.

în acest context s-au desfășurat 
acum cîteva zile și lucrările anuale 
ale Comitetului federal al F. R. 
Rugby, lucrări menite a analiza 
activitatea desfășurată de către bi
roul federal și a impulsiona și mai 
mult mica dar laborioasa lume a

Plenara F. R» Rugby 
rugbyului românesc. Plenara Comi
tetului federal a dezbătut, Cu mult 
spirit de răspundere, principalele 
probleme care au caracterizat acti
vitatea rugbystică de anul trecut 
— prezente în informarea întocmi
tă de biroul federal •— scoțînd în 
evidență succesele notabile care 
s-au obținut pe plan sportiv, or
ganizatoric și propagandistic, atît 
Ia nivelul echipelor reprezentative, 
cit și la cel al formațiilor noastre 
de club, care, multe dintre ele, se 
străduiesc să se prezinte la un 
grad de pregătire cît mai înaltă. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
comisiile județene Constanța, Sibiu

Buzău, și cele municipale din 
București și Bîrlad.

Printre problemele care au con
stituit subiecte de discuție au figu
rat modul în care biroul federal 
și-a desfășurat munca de îndru
mare și control asupra activității 
tuturor organelor federației astfel 
ca acestea să-și aducă un mai sub
stanțial aport la realizarea sarci
nilor primite din partea C.N.E.F.S. 
pentru ca șl rugbyul să contribuie 
la realizarea obiectivelor de an-

Ușa" se deschide, 
din prag îi distingem pe rînd pe 
Nicu Gingă, Victor Dolipschi, Con
stantin Alexandru, Ion Dulică, pe 
Nicolae Martinescu și alții de la 
„clasice", ori pe Ion Arapu, Vă- 
sile Iorga, Ladislau Simon, Emi- 
lian Cristian, Ludovic Ambruș, 
Petre Coman etc adică pe specia
liștii de la „libere",

Antrenorii, printre recu
noaștem pe Ion Corneanu, Ion 
Cernea, Simion Popescu, Ion Crîs- 
nic, Ion Bătrîn, Ion Mureșan, 
Alex. Geantă cronometrează, no
tează, compară cu parametrii rea
lizați pe aceeași distanță, de aceiași'

NOU RECORD NATIONAL DE ÎNOT LA PLOIEȘTI

B. MIHAI

(Continuare fn pag. a 2-a)

într-un 
zinui (50 
Mihaela Georgescu de la clubul 
Petrolul (antrenor Mihai Mitrofan) 
a stabilit un nou record național

concurs desfășurat în ba
rn) din Ploiești, tînăra

fete categ. A în proba de 400 
mixt. Ploieșteanca a realizat

de
m
5:40,0, cifră superioară cu 2,2 sec. 
vechiului record deținut de Anca 
Groza, _

Aseară. în sala Dinamo, într-un 
îneci de verificare în vederea par
ticipării la turneul semifinal al 
Cupei campionilor europeni, echi
pa masculină de volei Dinamo 
București a întîlnit pe Levski 
Spartak Sofia, care se pregătește, 
la rîndul ei, pentru tumsul semifi
nal al Cupei cupelor. Dlnamoviștii 
au cîștigat jocul cu 3—0 (2, 6, 11), 
utilizînd sextetul Dumfinoiu, Tu- 
tovgn, Vraniță, Udițteanu, Tîrlici,

Oros (dat fiind faptul că Schreiber 
s-a accidentat ușor la încălzire). 
Cele două echipe au mai susținut 
apoi două seturi, cîștigate de spor
tivii bulgari (la 12 și 13), dar Di
namo a utilizat și rezervele. Azi, 
în sala Giulești, are loc meciul re
vanșă, care urmează partidelor 
din „Cupa 16 Februarie", la fete: 
Constructorul — I.T.B. (locurile 
3—4) și Dinamo — Rapid (locurile 
1—2). ce vor începe la ora 17, 4j
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In campionatele de baschet,

PROCENTAJELE ARUNCĂRILOR
LIBERE ÎN CREȘTERE

• Nici în etapa a XV-a a cam
pionatelor republicane de baschet 
nu au lipsit partidele spectaculoase, 
și nici chiar surprizele. De fapt, a 
fost una singură, dar cît... zece, 
într-âdevăr, deși jucătorii de la 
Farul se arătaseră adversari re
dutabili pentru orice echipă, era 
greu de presupus că ei vor izbuti 
să întreacă pe Steaua, candidată 
la titlu și aflată în pregătire spe-

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN

' 1. Dtaamo
S. Steaua
5. „U“ Timișoara
4. 1 E.F.S.
B. „U” Cluj
6. Farul

GRUPA 1—8
15 0 1464—1054 30
13 2 1336—1100 23
11 4 1199—1087 26'
9 6 ‘
8 7
6 9

15
15
15 
15
15
15

1205—1163 24
1158—1101
1091—1210

23
21

GRUPA
7. I.C.H.F.
8. .Hanld
9. ;Polit. Buc.

10! Voința Timișoara
11. C.S.U. Galați
12. Polit. Cluj

7—12
S 10
5 10
5 10
5 10
4 11
4 11

1084—1066
1127—1221
1070—1191 
952—1147
940—1122 19 
948—1088 19

20 
20
20
20

15 
15 
15 
15 
15 
15

FEMININ

( GRUPA
1. Voința BUC.
2. Politehnica
3. I.E.F.S.
4. „U“ Cluj
5. „U" Timișoara
6. Rapid

15
14
15
15
15

14

1032—768 29
972—708
941—748
838—886
868— 938
869— 773

27
26
23
22
22

GRUPA
7. Crlșul

I 8. Constructorul
9. „U” las!

10. Olimpia
11. Sănătatea
12. Voința Tg.

7—12
15 9 6 969—785 
15 6 9 806—850

15 6 9 932—806 __
15 4 11 690—905 19

15 2 ÎS 690—900 17 
Mureș 15 1 14 641—928 1«

24
21
21

cială pentru 
neprevăzutul 
într-o manieră categorică.' Adică, 
echipa prof. Alexandru Bote? a

Cupa cupelor. Totuși, 
s-a produs și încă

condus din prima pînă în ultima 
secundă de joc (uneori net: 18—9 
în min. 8, 36—20 în min. 16, 61—45 
În min. 30). O singură dată s-a a- 
propiat Steaua lâ două coșuri (61— 
65 în min. 37), în rest diferența 
menținîndu-se de la trei coșuri în 
sus. Alte amănunte : Steaua a be
neficiat de 34 de aruncări libere 
dintre care a transformat 25 (pro
centaj bun : 73,50%), Farul a fruc
tificat 11 din 16 aruncări (68,70%); 
doar doi jucători eliminați: SpînU 
de la Farul în min. 37 și Ioneci de 
la Steaua în min. 40. O absență: 
Oczelak de la Steaua. Probabil că 
acum are remușcări pentru gestul 
comis în partida cu I.E.F.S., care 
i-a adus o suspendare pe două 
etape. A doua a fost tocmai cea de 
duminică...

• Din nou un derby (cel feminin I 
dintre I.E.F.S. și Politehnica) dis
putat într-o sală necorespunzătoare 
pentru un asemenea eveniment 
(sala Constructorul, cu capacitate 
foarte mică și fără a avea instalație 
de cronometraj electronic). Ca să 
nu mai vorbim de faptul că și Po
litehnica și I.E.F.S. au susținut par
tidele din cupele europene în sala 
Floreasca, unde se și antrenează în 
acest scop. Poate că pe viitor echi
pele se vor dovedi mai conciliante, 
federația mai decisă și astfel ama
torii de baschet vor putea asista 
la reuniuni de mare atracție, cu 
cîte două-trei întâlniri de real in
teres.

• O constatare îmbucurătoare, 
în a XV-a etapă a campionatului 
au început să s« arate roadele 
pregătirii speciale efectuate în 
scopul folosirii avantajului creat 
de ultima modificare a regula
mentului de joc (de la al 10-lea 
fault se execută aruncări libere). 
Prin sondaj, cîteva procentaje edi-

- J’ '>Xx'

■ POLO
JUCĂTORII ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ LA SOFIA

-■ta, Lotul reprezentativ de polo care 
și-a continuat, în tot cursul lunii 
ianuarie, pregătirile în vedereâ 
campionatului european din acest 
an se va deplasa astăzi la Sofia 
unde, timp de o săptămînă, va sus
ține o serie de partide amicale de 
antrenament cu prima selecționată 
a Bulgariei.

„Pentru actualul stadiu de pre
gătire — ne-a declarat A. Grințes- 
cu, unul din antrenorii echipei, 
Jocurile cu sportivii bulgari sînt 
binevenite. Echipa țării vecine a 
progresat mult în ultima vreme, Ia 
campionatul mondial de Ia Belgrad 
a reușit chiar și o surprinzătoare 
victorie asupra formației S.U.A. 
(6—5) și sînt convins că antrena
mentele și jocurile comune ne vor 
folosi".

Vor face deplasarea toți cel 16 
jucători care se află actualmente 
în pregătire. Printre aceștia: Ș. 
Huber, P. Mureșan, Gh. Zamfircs- 
cu, D. Popescu, C. Rusu, I. Slavei, 
A, Schervan ș.a.

TURNEU DE CALIFICARE PENTRU C.E.
ale acestui turneu, care va avea opt 
participante, se va desfășura în ul
tima decadă a lunii mai, la Lon
dra, un turneu de calificare. Prin
tre echipele înscrise în această 
întrecere se află : R. F. Germania, 
Bulgaria, Grecia, Suedia, Polonia, 
Austria și Cehoslovacia.

Primul turneu de polo de mare 
amploare din acest sezon este pro
gramat la Belgrad între 11 și 14 
aprilie. Trofeul televiziunii iugo
slave va fi disputat în acest an 
de echipele Ungariei, campioană 
mondială, U.R.S.S., campioană olim
pică, Italiei, R. F. Germania, Olan
dei și Iugoslaviei.

• în cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează în vederea campiona
tului european de la Viena, 
nala Italiei întreprinde în 
zile un lung turneu în Cuba, 
și S.U.A.

• Încfepînd din acest an, . 
tirile reprezentativei de polo a O- 
landei vor fi conduse de fostul_ in
ternațional 
component 
olimpice în

• După 
european de polo, în prima grupă 
a echipelor fruntașe care își vor 
disputa titlul continental în august, 
Ia Viena, vor evolua primele șase 
clasate la ultima ediție a C.E. : 
U.R.S.S., Ungaria, Iugoslavia. Ita
lia, Olanda și România. Pentru 
completarea ultimelor două locuri

iugoslav Ivo 
al echipei 
1968.

cum anunță

națto- 
aceste 
Mexic

pregă-

Trumbici, 
campioane

Comitetul

------ -------------- r- ...

DOI SPORTIVI ROMÂFh
ÎN ECHIPA LUMII

Cornel Mărculexu-cel mai bun

Pătrundere și aruncare la coș. Execută Suzana Szabados, una dintre cele 
mai bune jucătoare ale echipei Politehnica. I se opune Angelica Tita, 

coșgetera I.E.F.S.-ului. Fază din meciul Politehnica — I.E.F.S- 
Foto: Vasile BAGEAC

ficatoare : Universitatea Cluj (m) 
»09% (14—14), I.E.F.S. (m) 88%
(14—12), Politehnica (f) 80% (30— 
24), I.E.F.S. (f) 75% (16—12),
Î.C.H.F. 750/0 (24—18). S-ar putea 
ca îmbunătățirea procentajelor a- 
runcărilor libere să fie și o urma
re a preocupării pentru pregătirea 
trecerii normelor de control, care 
includ și precizie în aruncările da 
la semidistanță. Cert este faptul 
că se transformă multe aruncări 
libere, ceea ce nu poate fi decît 
în folosul baschetului.

COȘGETERII
După disputarea partidelor etapei a 

XV-a a diviziei A, situația in clasa
mentele coșgeterilor este următoa
rea :

FEMININ : 1. Liliana Răd.ulescu
(Voința Buc.) 263 p ; 2. Ileana Gugiu 
(Rapid) 262 p ; 3—4. Mariana Andre- 
escu (Voința Buc.) șl Rodica Goian 
(Universitatea Timișoara) 237 ; 5. An
gelica Tita (I E.F.S.) 231) ; 6. Suzana 
S? aba dos (Politehnica) 208 etc.

D. STANCULESCU

ȘCOLARUL-RAPID 4-3 (!)
Prima etapă a campionatului mu

nicipal de polo a fost marcată de 
o mare surpriză. La capătul unei 
partide echilibrate, cu dese răstur
nări de scor, formația Școlarul a 
învins la limită pe Rapid cu scorul

de 4—3 (1—0, 0—1, 1—2, 2—0). Al
te rezultate: Dinamo — Petrolul 
Ploiești 8—2 (2—1, 1—0, 3—0, 2—1) 
și Progresul — I.E.F.S. 4—1 (0—0, 
0—0, 2—0, 2—1).

s-

DUPĂ „CUPA POIANA" LA BIATLON- - - - JJ------- ---  -
(Ur.mare jlin pag 1)

arbitru al C.M. de la Belgrad
în ultimul niirhăr al publicației 

de specialitate „Swimming world 
and junior swimmer" care apare în 
S.U.A. sînt rezervate mai multe 
pagini unei ample analize _ asupra 
primului campionat mondial de 
polo. Cu acest prilej au fost de
semnați și cei mai buni jucători ai 
competiției, care alcătuiesc echipa 
lumii. Spre satisfacția noastră, 
printre ce! 13 jucători selecționați 
se află și doi poloiști români, DINU 
POPESCU șl CORNEL RUSU. Ală
turi de ei : Molnar, Csapo, Farago 
și Szlvos (Ungaria). Akimov, Dre- 
val (U.R.S.S.), Rudicl (Iugoslavia), 
De Magistris (Italia), Asch (S.U.A.). 
Kroon, Hermsen (Olanda) și Fer
nandez (Mexic).

Totodată, a fost alcătuit șl un 
clasament al celor mat buni arbi
tri din lume, care au oficiat la C.M. 
de la Belgrad. în fruntea lui se a- 
flă românul Cornel Mărcalescu, 
singurul care a primit calificativul 
excelent la toate întilpirile pe care 
le-a condus.

PENICILINA IAȘI 
A CUCERIT 

„CUPA C.S.M. SIBIU 
LA VOLEI

SIBIU, 4 (prin telefon). Sala Școlii 
sportive din Sibiu a găzduit în zilele 
de 1, 2, 3 februarie, ur. 
turneu de volei feminin 
„Cupa C.S.M." ediția I. La 
neu, au concurat echipele 
zia A : Penicilina lași,

interesant 
dotat cu 

acest tur- 
de Divi- 

... Universi
tatea Timișoara, Universitatea Cluj, 
Universitatea Craiova, și C.S.M. Sibiu 
— organizatoarea turneului, precum și 
formația Școlii sportive din localita
te. campioană a tării la junioare. Pe 
primul loc s-a situat echipa Peni
cilina din Iași, care a terminat neîn
vinsă turneul, realizing 10 puncte. Au 
urmat-o Universitatea Craiova 9 punc
te, C.S.M. Sibiu 8 puncte, Universita
tea Timișoara 7 p., Șc. sp. Sibiu 6 p 
și Universitatea Cluj 5 p.

Iile IONESCU—coresp. județean

REZULTATE DIN DIVIZIA B LA VOLEI
Dumlnicâ s-a disputat etapa a doua 

a turului in din cadrul campionatelor 
Diviziei B de volei.

FEMININ: PROGRESUL - C.P.B. S-« 
(12 9 12). După modul cum s-a desfă
șurat ’ partida, victoria nu putea reveni 
decît elevelor antrenorului N. Meadu (no
ul antrenor al echipei Progresul). ’ 
Alte rezultate : Universitatea iași — 
CSO Galați 3—1, Constructorul Arad — 
Medicina Timișoara 3—0, Spartac — Vi
itorul 3—1 Flacâra roșie București — 
— Universitatea București 1—3. Drapelul 
roșu Sibiu — Voința Brașov 0—3. Voința 
Oradea — Corvinul Deva 1—3,Tomfstex 
Constanța — Confecția București 3—2, 
Ceahlăul P. Neamț — Știința Bacău 3—5, 
Voința Craiova — Dacia Pitești 3—1.

MASCULIN: MEDICINA - FARUL 
CONSTANȚA 1—3 (—«, 14, —12, —11). Doar 
setul doi a fost mai disputat, cîștlgat în 
cele din urmă de formația bucureșteană. 
In rest, eonstânțenli. prin preluări co
recte și atacuri reușite, au dominat un 
adversar care a greșit foarte mult în a- 
ceastă partidă. Au arbitrat Gh. Ionescu 
șl D. Medlanu. Alte rezultate: Unirea 
Tricolor Brăila — C.S.M. Suceava 1—3, 
Foresta Arad — C.F.R. Cluj 3—1, Voința 
Alba iulla — Corvinul Hunedoara 3—2, 
Relonut Săvineștl — Politehnica Iași 
0—3, Alumina Oradea — Medicina Tlml-

șcara 3—0, C.S.M. Delta Tuleea — Electra 
București 3—2 (partida s-a desfășurat 
miercuri), Aurora Bacău — C.S.U. Pitești 
3—0.

(Rezultatele ne-au fost comunicate de 
corespondenții: V. Sere. Gh. Nlcoiăiță, 
I. Ionescu, I. Onciul. C. Harea, S. Nace, 
N. Costin. 1. Filipescu, P. Lorinoz, I. Tan- 
cu. V Popovici. C. Nemțeanu, V. Săn- 
dulescu).

PLENARA F.R. RUGBY
I.
f 
samblu ale mișcării noastre 
sportive; cum au muncit organele 
F. R. Rugby pentru organizarea u- 
nei activități competițlonale interne 
și internaționale mai bine contu
rate, care să ducă, în ultimă in
stanță, la atragerea unui număr 
sporit de copil și tineri spre practi
carea jocului de rugby; cum au 
muncit cadrele tehnice (antrenori, 
arbitri) și care a fost aportul lor 
în îmbunătățirea valorii competiți
ilor naționale și creșterea elemen
telor tinere ; cum s-a asigurat baza 
tehnico-materială pentru o desfă
șurare corespunzătoare a activității 
de pregătire a sportivilor și de par
ticipare a lor Ia competiții, îmbu
nătățirea muncii de propagandă 
etc.

Dezbaterile plenarei au fost con
duse de ing. Cornel Burada, pre
ședintele F. R. Rugby, iar la discu
ții au luat parte Matei Ludu, Viorel 
Moraru, Petre Cosmănescu, Șerban 
Ghica, Eugen Pleșca, Alexandru 
Paloșeanu, Vasile Mladin, Ilie 
Georgescu, Eugen Popa, Viorel Că
lin, Gheorghe Irimie, Petru Lai- 
chici, Victor Comănescu și Dumitru 
Ionescu. Cuvîntul lor a avut un 
caracter constructiv, de lucru, e- 
vidențiind realizările din anul tre
cut, fără a omite însă și lipsurile 
care persistă în diverse sectoare, 
începînd cu echipele reprezentative 
(ale căror succese parțiale nu tre
buie să ducă în nici un oaz la 
automulțumire), cu modul cum se 
pregătesc tehnico-tactic pentru cam
pionat echipele noastre fruntașe, 
cu inexistența încă a unui campio
nat de juniori la nivel republican, 
cu o divizie secundă care, în for
ma sa actuală, nu este cea dorită, 
adică treaptă de promovare a ju
cătorilor pentru eșalonul de vîrf, 
insistîndu-se, în mod deosebit, asu
pra schimbului de mîine (nu a- 
vem o suficientă rezervă de cadre 
tinere și foarte tinere) și a îmbu
nătățirii bazei materiale. Toți vor
bitorii au făcut, propuneri inte
resante privind îmbunătățirea mun
cii la toate nivelele.

A luat apoi cuvîntul eonf. dr. 
Emil Ghibu, secretar zi C.N.E.F.S., 
care a transmis, lin partea Birou
lui Executiv al C.N.E.F.S. felicitări 
biroului ^federal al F. R. Rugby, 
sportivilor, cluburilor, comisiilor 
județene pentru rezultatele frumoa-

(Urmare din pag. 1) se din 1973, arătlnd că In «nul tre
cut rugbyul românesc a mal făcut 
un pas hotărît spre elita mondia
lă a sportului cu balonul oval. Vor
bitorul a insistat asupra unei exi
gențe sporite în 1974 pentru înde
plinirea obiectivelor, propunînd ca 
cele cinci meciuri ale reprezenta
tivei (cu Maroc, Polonia, Spania 
R.F.G. și Franța) să însemne tot 
atîtea victorii, iar juniorii să-și 
păstreze titlul de cei mai buni de 
pe continent. Subliniind că rugbyul 
este o școală a caracterelor, tov. 
Emil Ghibu a făcut apel la toți 
factorii pentru respectarea spiri
tului de fair-play, propunînd în în
cheierea cuvîntului său ca Federa
ția Română de Rugby să la iniția
tiva trimiterii unei scrisori Comi
tetului Internațional Olimpic prin 
care să propună includerea acestui 
frumos sport printre disciplinele 
olimpice, propunere primită de cei 
prezenți cu îndelungi aplauze. în 
încheierea lucrărilor Plenarei a fost 
ales Biroul Federal în următoarea 
componență: Corne! Burada-pre- 
ședinte, loan Oncescu și Matei Lu- 
du-vicepreședinți, Ovidiu Marcu- 
secretar general, Valeriu Irimescu- 
antrenor federal, și Petre Cosmă- 
nescu, Teodor Witing, Nicolae Bar
bu, Ion Danciu, Mircea Constanti- 
nescu, Ion Dan, Corvin Mircioiu, 
Anton Groman, Nicolae Pădureanu, 
Mihai Niculescu, Vasile Mladin șl 
Ion Ciclovan -membri.

Sîmbătă, la lași

ROMÂNIA-R.P. CHINEZĂ
LA TENIS DE MASĂ

Reprezentativele de tenis de ma
să ale R. P. Chineze care efectuea
ză o scrie de antrenamente comu
ne în compania sportivilor români 
vor evolua sîmbătă, la Iași. Este 
vorba de dubla întîlnire amicală 
dintre echipele feminine și mas
culine ale României șl R. P. Chi
neze. :AJ -----

MASCULIN : 1. Braboveanu
(I.E.F.S.) 370 p ; 2. Szell (Politehnica 
Buc.) 361 : 3. R. Martinescu (C.S.U. 
Galați) 335 ; 4. Spinu (Farul) 290 ; 5. 
Mânai lă (Universitatea Timișoara) 
275 ; 6. Oczelak (Steaua) 271 etc.

gătorul cursei da 20 km, Nicolae Vcș- 
tea. In ultima perioadă el s-a pregă
tit intens și deși nu a participat la 
concursurile de peste hotare, unde a 
fost angrenat lotul nostru, Nicolae 
Veștea a demonstrat că este un bia- 
tlonist de certă valoare. Calm în po
ligon, bun alergător pe schiuri, el a 
făcut dovada realelor sale calități, ară- 
tind că participarea sa este indispen
sabilă la marile competiții.

Proba de ștafetă a constituit o ve
ritabilă demonstrație de măiestrie a 
protagoniștilor din fiecare echipă în
scrisă în concurs. Prima noastră for
mație alcătuită din Nicolae Veștea. 
Ghcorghe Voicti. Victor Fontana și 
Gheorghe Girtiiță a ciștigat întrecerea

cu redutabila echipă a Cehoslovaciei, 
precum și cu reprezentanții R.D. Ger
mane. Nicolae Veștea a tăcut o sin
gură tură de penalizare (la prima tra
gere în poligon a venit fără cartușie
ră, pe care o... uitase la start) și ner
vos (ceea ce 1 se intimplă foarte rar) 
a lăsat un balon nespart. Următoare
le schimburi ale ștafetelor din Româ
nia și Cehoslovacia nu au mai ratat 
nici un cartuș și, în aplauzele specta
torilor, sportivii români au obținut o 
admirabilă victorie.

Sperăm că selecționerii vor reuși să 
alcătuiască cea mai redutabilă echipă 
pentru participarea la C.M., iar pre
zența biatloniștilor români la această 
mare confruntare sportivă va demon
stra saltul calitativ înregistrat de a- 
ceaslă disciplină.

ATLETISM Duminică la Brăila în 
cadrul etapei județene a campionatului 
republican de atletism pentru Juniori I. 
pe teren acoperit. MIHAELA ȘERBAN 
(C.S. Brăila) a stabilit un nou record 
național de sală pentru junoarele de 
categoria a Il-a. la săritura In înălțime, 
cu performanța de 1.68. Vechiul record 
era de 1,67 m șl aparținea colegei sale 
de club Argentina Pavel din anul 1972. 
Alte rezultate: 60 m: Victor Grigore 6.1. 
Înălțime : Dorn Oprea 2,00 m; lungime : 
Mlllcă. Munglev 6.90 m, înălțime fete: 
Argentina Pavel 1,70 m. într-un concurs 
în aer liber. Rodica Dragu a obținut un 
rezultat bun la aruncarea suliței: 50,60 m.

In viitorul sezon

îndeletniciri frumoase, dar 
Șl MĂSURI DE OCROTIRE

Vlnătorilor. luna februarie le: poate o-
fjl ^n ercase momente de mulțumire 
ta e^reiîarea îndeletnicirii lor frumoase 
șl folositoare sub multiple 
multă mișcare în mijlocul 
căutarea vinatului), Pract‘c®re„!î.‘l\1dJ 
st Implicit, recoltarea 
vtaat. Așa cum se știe. în
oadâ este permisă împușcarea ic rirețl- 
lor, a sitarilor, porumbeilor sălbatici, 
cocoșarllor, gîștelor șl
ca si a altor specii de vânat acvatic. Mai 
pot fl vtasti și dăunătorii cu păr și peue 
ou excepția celor ocrotiți Prta,leSe.

Dar, februarie, lună ,ta general geroasă 
șl abundentă în zăpadă. Incumbă vtaăto- 
rilor și îndatoriri Importante Pentru a 
feri pe cit cu putință vtnatul de vitregi
ile naturii din acest interval de timp, 
este necesar ca vtaătoril să continue a- 
provlilonarea hrănitorilor, deschizlnd 
totodată și cărările de acces către aceste 
Jocuri. De asemenea, trebuie luate toate 
măsurile pentru a împiedica distrugerile 
eventuale care ar putea fi cauzate de 
lupi. In februarie este perioada lor de 
Împerechere, motiv pentru care lupii 
parcurg rnarl distanțe, iar sursa lor de 
hrană in lipsa rozătoarelor, este ,cu pre
cădere, vîinatul nerăpitor. Profitând șl de 
faptul că ■ scoarța întărită a zăpezii n 
poate susține, ei au posibilitatea sa 
prindă mal ușor căpriorii si cerbii. In 
terenul unde sălășluiește o haită de lupi 
efectivele de căpriori și cerbi înregis
trează scăderi evidente. Prin urmare, 
este» necesar să se procedeze In 
consecință acolo unde sînt semnalate 
haite de’ lupi (cei izolați, se presupune 
că fac selecție printre vtaatul nerăpi
tor — exemplarele bolnave, nedezvol
tate coresp unzător).

In zilele care urmează, și pasionațll 
pescuitului pot să-șl exercite cu bune 
rezultate sportul favorit. In cazul cînd 
apele stat acoperite cu o gheață rezis
tentă. este posibil să se pescuiască la 
copcă, Iar dacă gheața este în curs de 
topire, pescarilor 11 se ivește prilejul, 
ta rîuri, a unor capturi la clean, scobar, 
mreană și, ta bălți, la știucă șl biban. 
Nu este nepotrivit a se încerca șl prin
derea unui caras sau crap. In paralel, 
pescarii trebuie să manifeste grijă șl 
pentru menținerea copcilor deschise ta 
gheață ca șl pentru curățirea zăpezii de 
pe gheața bazinelor piscicole.

Iată așadar că, atît vtaătoril cit șl pes
carii sportivi au noi ocazii să-și etaleze 
cunoștințele, culegînd alte trofee, dar el 
au totodată și obligația de a depune. în 
continuare, eforturi pentru ocrotirea șl 
sporirea, ta cele niai bune condițiunl, a 
bogăției pădurilor și apelor noastre.

VACANTA LUPTĂTORILOR!
(Urmare din pag. 1)

sportivi, sau de alții, campioni 
mondiali, olimpici și europeni, 
care pentru a fi tari, neînfrînți 
pe saltea s-au călit la gerul și la 
urcușurile Poienii. Antrenorii no
tează, discută, concluzionează. E 
consiliul bătrînilor...

Și luptătorii iau note, în caie
tele personale de antrenament. 
Rubricile se umplu/ Cifrele se ali
niază unele sub altele ca niște 
trepte pe care urcă forma spor
tivă. Cînd o normă, un parame
tru n-a fost obținut sportivul — 
primul — se înverșunează, reia 
totul a doua, a treia zi, pînă 
reușește.

Am văzut un astfel de caiet de 
antrenament: pur și simplu ex
cepțional, Adevărată oglindă a 
întregului plan anual de antrena
ment a luptătorului, activitate — 
program, cu obiective finale și 
intermediare de pregătire și de 
performanță, cu norme de control, 
cu calendarul competitions! la 
care va lua parte, cu lista primi
lor 6 (șase) adversari direcți pe 
plan mondial — și lucru deosebit 
de important — cu caracterizarea 
stilului de luptă al fiecăruia, a 
procedeelor specifice, a ritmului 
de luptă, cu descrierea tipului de 
sistem nervos, a opțiunilor de a- 
tac sau de apărare și multe, mul-

te altele. în funcție de aceste no
tații personale se alcătuiește pla
nul tactic, se aleg partenerii în 
pregătirile de la saltele, se concep 
contramăsuri, contraprocedee, se 
dezvoltă calități fizice, mo
rale. Răsfoind un astfel de caiet de 
antrenament cu numeroasele sale 
notații, cu obiectivele și mai ales 
treptele parcurse spre aceste o- 
biective, ai dintr-o dată dezlega
rea șaradei: luptătorii au obținut 
performanțe de răsunet mondial 
pentru că se pregătesc nu numai 
cu o neasemuită dăruire și pa
siune, ci și cu metodă, cu calm, <?u 
știință. Se vede conlucrarea me
dic — sportiv — antrenor. Rubricile 
pline de observații, cifre, note 
sînt de fapt cifrul secret al per
formanței. Luăm la întâmplare 
mai multe caiete. Toate sînt la 
fel : la zi, completate cu conștiin
ciozitate, pentru autocontrol, pen
tru a îngădui desenarea curbei 
fortului și a formei.

Muntele plutea într-un ușor și 
vesel aer de vacanță. Nefiind 
sezon, nefiind în competiție, : 
zice că și luptătorii veniseră 
Poiana în vacanță...

Cu caietele personale de antre
nament în față — în acel tremu
rător abur de vacanță — am înțe
les și mal bine, mi-am explicat 
și mi-a crescut admirația pentru 
„marea iiiimă" a luptătorilor,

Pentatloniștii 
după cum se 
mai fructuos 
Dacă în 1972, 
la Munchen, 
poziția a 12-a in ierarhia mondială, 
iată că, anul' trecut, într-o competiție 
de un ridicat nivel tehrtic, cum au 
fost mondialele de (la Londra, ca În
registrează un salt spectaculos de 
șapte locuri, clasîndu-se pe poziția a 
5-a în lume. Un rezultat care — poa
te — a surprins pe cunoscătorii aces
tui sport, dar el reactualizează tradi
ția pentatlonului modem românesc în 
obținerea de performanțe bune și 
aduce o confirmare prestigioasă posi
bilităților actualei echipe de care 
dispune federația noastră de specia
litate.

Rezultatele de la Londra au fost, 
fără îndoială, urmarea elaborării de 
către colectivul de antrenori a unui 
plan meticulos, bine pus la punct, cu 
etape intermediare raționale și cu 
urmărirea, cu precădere, a obiectivu
lui final — campionatele mondiale 
din Anglia. în cale șase concursuri 
internaționale care au premers între
cerea supremă a anului, la care au 
luat parte sportivii români, s-a pus 
accent doar pe anumite probe, au 
fost rulați un număr restrâns de spor
tivi, pentru ca, în final, la Londra, 
Dumitru Spîrlea, Albert Covaci și 
Constantin Călina, cei cărora le-a re
venit misiunea de a apăra culorile 
patriei, să poată evolua în plenitu
dinea forțelor lor, la un bun nivel 
internațional- De altfel, se poate 
spune că, întrucâtva, buna perfor
manță realizată la mondiale putea fi 
anticipată, dacă reamintim faptul 
că pentatloniștii noștri au fost autorii 
cîtorva rezultate bune obținute pe 
diferite terenuri din Europa. Astfel, 
în Campionatele internaționale ale 
țării noastre echipa României s-a 
clasat pe locul III, iar Dumitru Spîr
lea a ocupat locul I la individual; 
în Polonia, două merituoase locuri 
trei pentru campionul țării noastre 
și pentru echipa reprezentativă ; 
în Ungaria, într-un concurs foarte 
greu, de valoare ridicată, Spîrlea 
se afirmă din nou în elita inter
națională, clasîndu-se pe locul VI 
la individual, deși îi înfruntă pe cei 
mai buni pentatloniști ai Ungariei, 
Uniunii Sovietice și ai altor țări cu 
tradiție în această disciplină.

Aprecitndu-se că pregătirea efec
tuată în 1973 a dat rezultate scontate, 
antrenorul coordonator Ghcorghe 
Tomiuc și colaboratorii săi (Ion Bîr- 
lolu, Șțefan Slăvescu, Ion Tripșa, Ti- 
beriu Muntean, Liviu Cariad.i) se află 
în prezent în plin efort pentru ca 
anul 1974 să confirme rezultatele rea
lizate în ’73, să aducă noi satisfacții 
micii familii a pentatlonului modern 
din țara noastră. „Veteranilor" — 
Dumitru Spîrlea, Albert Covaci, Con
stantin Călina, Francisc Rolik — li 
s-au adăugat în lunile decembrie și 
ianuarie (c’nd au fost efectuate scur
te perioade de antrenament comun 
la munte) tineri sportivi care bat la 
porțile afirmării, cum ar fi Sorin 
Crăciuneanu, Sorin Dragomir, Zvoni- 
mir Zvolenski, Vasile Nemețeanu, 
Gyula Goloviol, pe care i-am urmărit 
la cîteva ședințe de antrenament ce 
au avut loc la Poiana Brașov. Dăruire 
totală, exigență maximă, disciplină 
de fier, dorință unanimă de partici
pare regulată la antrenamente, pen
tru obținerea unor rezultate de ridi
cat nivel.

e-
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români au încheiat, 
•știe, anul 197.3 cu cel 
bilanț din ultimii ani. 
la Jocurile Olimpice de 

echipa noastră ocupa

Antrenorul coordonator Gheorghe Tomiuc (in centrul imaginii) împreună 
cu trei dintre componența lotului — Constantin Călina, Albert Covaci și 
Dumitru Spîrlea — după un nou antrenament atletic. Foto: D. NEAGU

Pregătirea generală alternează cu 
cea de individualizare, antrenorul 
ins is tind mai ales pe părțile sau pro
bele mai slabe ale unora dintre com- 
ponenții lotului. Astfel, Spîrlea zăbo
vește mai mult în bazinul de înot 
spre a cîștiga cîteva secunde prețioa
se pentru cursa de 300 m liber, după 
cum tot el, împreună cu antrenorul 
Gheorghe Tomiuc, efectuează cîteva 
ture de stadion în plus, spre a-și 
îmbunătăți pregătirea fizică. Albert 
Covaci, aflat în plin progres de la 
an la an, lucrează mai mult decît co
legii săi la probele de scrimă și călă
rie, Constantin Călina dorește mult 
să-și ’mbunătățească performanțele la 
înot, cros și tir, iar Francisc Rolik, 
care țintește titularizarea în echipa 
reprezentativă, insistă mai ales la 
probele de tir, călărie și scrimă.

Specialiștii noștri, cu care am stat 
de vorbă, sînt de părere că, lucrind 
în acest fel, reprezentativa țării 
noastre își va putea îmbunătăți con
siderabil rezultatele în confruntările 
internaționale din 1974. în mod rea
list, se apreciază că, pentru primele 
două locuri ale ierarhiei mondiale, 
concurează cu șanse sensibil egale 
selecționatele Uniunii Sovietice și 
Ungariei, poziția a treia fiind atacată 
cu tot mai multă insistență de echi-' 
pete S.U.A. și R-F. Germania. Intr-Un 
următor pluton valoric sînt incluse 
selecționatele Franței, Suediei, Româ
niei, Japoniei și Finlandei, aceste 
echipe aspirind qstfel la unul din lo
curile 4—8 ale ierarhiei mondiale. 
Firește, sînt posibile și surprize, care 
caracterizează de atîtea 
întreceri ale lumii.

Nădăjduim și dorim ca 
știi noștri să ne producă 
prize 
ferm 
nate. 
tinua 
tism, 
de tir sau la bazinul de înot — pen
tru îmbunătățirea pregătirii generate 
și specifice, după care urmează 'etapa 
competițională a noului sezon.

Sportivii români vor lua startul Ia 
prima ediție a „Cupei Europei", 
(aprilie), precum și la alte întreceri 
tradiționale cu caracter internațional. 
Este de remarcat, de asemenea, că în 
acest an țara noastră va fi gazda 
Concursului internațional dotat cu 
„Cupa Prietenia" (la sfârșitul lunii 
iulie). Obiectivul principal îl repre
zintă, firește, campionatele mondiale, 
programate la Moscova, în primele 
zile ale lui septembrie.

Nu ne îndoim că, valorificînd ex
periența deja acumulată, pregătindu- 
se temeinic, pentatloniștii români ne 
vor aduce și in acest an satisfacții, 
că prezența lor în întrecerile de mare 
anvergură se va solda cu rezultata 
de prestigiu internațional.

Constantin MACOVEI

ori marile

pentatloniș- 
numai sur- 

plăcute și să-i vedem uremd 
pe treptele afirmării internațio- 
Pină la 1 martie lotul va con- 
să lucreze pe terenul de atta
in sala de scrimă, la standul

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

/
Cursuri de pregătire în ve

derea concursului de admitere, 
în perioada 10 februarie — 7 
iulie 1974, în fiecare duminică, 
între orele 11—14 la sediul In
stitutului din str. Maior Ene 
nr. 12, sector 6.

La aceste cursuri pot parti
cipa elevi din ultima clasă de

di- 
ab- 
in

ZEAZA
liceu pe baza recomandării 
recției liceului respectiv și 
solvenți de liceu încadrați
producție, pe baza recomandă
rii conducerii la care lucrează.

Informații suplimentare
pot obține la secretariatul fa
cultăți — telefon 31.44.40 
terior 907.

se

in-

f

ÎNOT în cadrul ultimului concurs 
de înot desfășurat Ia bazinul „23 Au
gust" (50 m) din Capitală s-au înregis
trat următoarele rezultate: Adelina Hidoș 
11:15,7 și R. Vrînceanu 10:16.4 la 800 m 
liber: A. Adam 4:38.1 la 400 m liber; 
E. Hempel 5:37.8 la 400 m bras; T. Fur- 
tunesvu 2:31,5 la 200 m deirin; Mariana 
Paraschlv 5 52.2 și M. Negbiescu 5:33.2 ia 
400 m liber; Luciela Miliftilescii 1:29,2 șt 
C. Ur.gureanu 1:23,2 la 100 m liber; Lu
minița Sterian 6:33.6 și Cr. Gheorghe 
6:04.5 la 400 m spate; L. Mihăilescu 1:40.0 
și F păuna 1:35,2 ia 100 m spate; M. 
Paraschiv 3:18.6 și M. Clonda 3:23,2 la 
200 m bras; Daniela ioslf 1:47,8 șl R. Ca- 
varcpol 1:43,8 la 100 m bras.

ORIENTARE TURISTICA Prima com
petiție importantă a anului se va desfă
șura în zilele de 2—3 marile la Pălti
niș. Este vorba despre etapa de iarnă 
a Cupel F.R.T.A. Rămtae de văzut dacă 
starea vremii îi va obliga pe concurenți 
să apeleze la schiuri sau sa facă, pur și 
simplu, eres prin pădurile stațiunii de 
llr.gă Sibiu.

RUGBY. Echipa Farul Constanța a 
susținut o partidă amicală cu Chimia 
Năvodari, ultimul test înaintea plecării 
în Țara Galilor. Manifestind o formă 
bună, rugbyștii constănțeni au clștigat 
cu 40—8 (24—0), remareîndu-se Motrescu, 
Marlca, Ftorescu, D&răban și Bochianu.

SCRIMĂ. După prima etapă a cam
pionatului diviziei A clasamentele se 
prezintă astfel : Floretă feminin : 1. stea
ua io p, 2, I.E.F.S. 8 p. 3. Progresul 4p 
—45 a.c.. 4. Medicina Tg. Mureș 4p—29 
a.c., 5. Șc. sp. nr. 1 Buc. 2p—28 a.c. 6. 
Viitorul 2p—25 a.c. Floretă masculin : 1. 
Steaua 10 p.. 2. Clubul sportiv Satu 
Mare 8p, 3. I.EF.S. 6p.. 4. Politehnica Ti
mișoara 2p—32 a.c. 5. Progresul 2p—31 
a.c., 6. Șc. sp. Oradea 2p—29 a.c. Spadă: 
1. Steaua 10 p. 2. C.S. Satu Mare 6p—46 
a.c. (290 t.p.), 3. I-E.F.S, Sp—46 a.c. (297 
t.p.), 4. Medicina Tg. Mureș 6p—42 a.c., 
5. Electroputere Craiova 2p, 6. C.S.M. 
Cluj Op. Săbie (clasament provizoriu, 
până la hotârirCa biroului federal): 1.
Steaua 8 p, 2. Tractorul Brașov 5 p—36 
a.c.. 3. I.E.F.S. 5p—31 a.c.. 4. C.S.M. Cluj 
2 P. 5. Petrolul Ploiești Op.

SCHI. pe platou! cernești s-au 
desfășurat. în organizarea comisiei jude
țene din Tg. Mureș întrecerile etapei 
mur.icipate a campionatului republican 
de schi la care au participat peste 100 
de concurențl. Iată cișttgătorli probelor: 
COBOR1RE — senicri: L. Vojth (Medi
cina); senioare: Ana Kosa (Medicina); 
juniori i: L. Cujesdan (Comerțul); ju
niori n: F. Fodcr (Lie. Bolyâi); SLA
LOM URIAȘ — seniori; L. Vojth; seni
oare: Matilda Szabo; juniori I: L. Cu- 
lesdan; juniori II: Fr. Fodor; FOND 10 
km — seniori: A. Gyorfy (Sănătatea): 
juniori (5 km): L. Domokos (Comerțul).

VOLEI. t,a Baia Mare s-a desfă
șurat un turneu de volei, dotat cu „Cupa 
16 Februarie", la care au participat echi
pele masculine Politehnica Timișoara, 
Universitatea Cluj șl Explorări B. Mare 
(cu două sextete). Victoria a revenit for
mației Explorări I, care a reușit să ter
mine turneul fără nici o înfrîngere, fiind 
urmată de Politehnica, Explorări II șl 
Universitatea.

PENTRU AMATORII SPORTURIIOR Dl IARNĂ
și pentru cei ce apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE 
TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI organizează excursii :

CU AUTOCARELE :
BUCUREȘTI — SINAIA — PREDEAL

cu plecare din cartierele :
— TITAN — complex A.8 ...... ' .....T
— BERCENI — Bdul. Metalurgiei — centrala telefonică
— DRUMUL TABERE! _„7____
— PIAȚA PALATULUI R.S.R. — restaurantul „Cina".

Costul excursiei = 47 lei
BUCUREȘTI — SINAIA — PREDEAL — POIANA BRASOV

cu plecare din :
— Piața Palatului R.S.R. — restaurantul „Cina" 
Costul excursiei = 77 lei.

IMPORTANT! ,
Plecările au loc în fiecare duminică Ia orele 7,00, iar în costul biletului, 
care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este inclus și dejunul. Cei ce do
resc să-și rezerve locuri din timp, se pot înscrie si achita costul excursiei 
la filialele de turism din Calea Victoriei nr. 100 și Bdul. Republicii nr. 68, 
plecarea autocarelor urmînd a se face din Piață Unirii.

CU TRENUL PE ITINERARJILE :.
bucurești — Sinaia — bușteni — predeal — de

Cu plecări în fiecare duminică, din :
— GARA DE NORD la orele 5,12
— GARA BASARAB Ia orele 8,00 

Costul excursiei — 37 lei.
BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘTENI — PREDEAL — de 

Cu plecări in fiecare sîmbptă, din GARA DE NORD, Ia orele 
Costul excursiei — 87 lei.
LA CABANELE DE PE VALEA IALOMIȚEI Ș! VALEA PRAHOVEI - de 
1% zile, organizate și la cererea colectivelor din întreprinderi, instituții, 
școli și facultăți :

CU AUTOCARELE :
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV ~ de 

1‘/î xile.
înscrieri și informații, Iq filialele de turism din Calea Victoriei nr. 100 și 
Bdul. Republicii nr. 68 — telefon 15.74.11 șl 14.08.00.

restaurant „Miniș"

cinematograful „Favorit"

1 zi

l’/a zile 
14,58.

(7616)
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După turneul „tricolorilor44 în Turcia

SCURTE CONSIDERAȚII
ASUPRA... NOULUI VAL

In perioada de iarnă, tricolorii au 
! lost și în alți ani în țări cu climă 

mai caldă pentru a se pregăti și a 
susține jocuri de verificare. Dar 
turneul din Turcia a mai avut o 
semnificație aparte. Niciodată lotul 
național nu a plecat Ia drum cu o 
atît de masivă infuzie de elemente 
tinere. Turneul de la Istanbul și 
Izmir a prilejuit lui Anghelini, FI. 
Marin, Nistor, Bălăci și Jivan pri
ma întîlnire cu lotul național de 
seniori. S-au mai adăugat de data 
aceasta șl arădenii Kun și Broșov- 
schi șl craioveanul Niculescu. Deci, 
din cel 17 jucători, mai mult de 

4 Jumătate alcătuiau „noul val“. Iată 
de ce am considerat necesar ca în 
rîndurile de față să trecem în re
vistă realizările acestor fotbaliști 
de perspectivă, comportările prile
juite de antrenamentele efectuate a- 
colo și de jocurile cu Fenerbahce 
Istanbul și Altay Izmir.

Mai întîi, să evidențiem, căldura 
cu care ei au fost primiți în lot, 
grija manifestată de cei mai vechi 
față de cei tineri, îndeosebi, ca și 
comportarea disciplinată, fără re
proș, a tuturor, atît în teren cît și 
în afara ■ Iui, pe toată durata tur
neului. Apoi vom consemna cu sa
tisfacție evoluția bună, plină de 
promisiuni a trio-ului Anghelini — 
Bălăci — Kun. Primii doi sînt foar
te tineri și au atîtea posibilități de 
afjt-jnare. Brașoveanul va împlini 
la’ 5 martie 20 de ani, iar Bălăci, 
abia la 13 septembrie, 18 ani. An
ghelini a demonstrat calități deo
sebite. E dîrz, ambițios, are o btmă 
■viteză, a manifestat chibzuință în 
plecările în atac. Balael a demon
strat aceeași îndemînare care l-a 
impus în campionat, inspirație,

Mîine, la Oradea și Pitești

DOUA MECIURI
INTERNATIONALE

F.C. BIHOR-UJPEST1 DOZSA 
F.C. ARGEȘ-PAOK SALONIC

Două binecunoscute formații de 
peste hotare, Ujpesti Dozsa și 
PAOK Salonic, vor susține partide 
emlcale în țara noastră. Multipla 
campioană a Ungariei, calificată, 
după cum se știe, în sferturile de 
finală ale actualei ediții a „Cupei 
campionilor europeni", își continuă 
Itumeul, juicînd la Oradea, în 
compania formației locale F. C. Bi
hor.. Reamintim că, în primul meci, 
disputat duminică la Arad, Ujpesti 
Dozsa, în formație cu. Bene, Faze- 
kas și ceilalți internaționali ai săi, 
a. dispus de U.T.A. cu 2—1.

I-a Pitești se inaugurează mîine 
sezonul intenațional. F.C. Argeș va 
primi replica echipei PAOK Salo
nic, cîștigătoarea ultimei ediții a 
„Cupei Greciei".

JUDEȚUL VÎLCEA POATE DEVENII UN PU TERNIC PILON
(Urmare din pag. 1)

tot trofeul numit „Cupa liceului". 
Popularizarea competiției prin pa
nourile de afișaj din centrul orașu
lui și prin ziarul local „Orizont", 
i-a asigurat un public numeros. 
Dar succesul întrecerilor — de un 
bun nivel tehnic — trebuie pus 
mai ales în legătură cu stăruința 
și abnegația cu care prof. Lauren
țiu Stilea crește generații de volei
baliști. Vîlcenii sînt mîpdri și astăzi 

"că de aici au plecat jucători de 
valoare ca Laurențiu Dumănoiu sau 
Dragoș Popescu, unul la București, 
celălalt la Galați. Orgoliul acesta e 
stimulator și rezultatele sale se 
Btrăvăd în sălile pline la jocurile 
de volei, ca și în calitatea tehnică 
a școlarilor pe care i-am văzut mî- 
nuind mingea.

Gustul pentru jocuri este cu căl
dură întreținut în cadrul liceului 
de specialitate de către directorul 
ei prof. Iulian Iovan. Iar preferin
ța aceasta este complimentată și 
cu inventivitate, cu un interes 
care pare să depășească mult ca
drul limitat al sportului. Iată de 
ce, în sala din curtea liceului „Va- 
Bile Boaită" am văzut nu numai 
înfocate partide de volei, ci și o 
reușită demonstrație de gimnastică, 
menită să cultive printre spectatori 
și gustul pentru frumos. Nu întâm
plător, de această parte a progra
mului — nu pretențios, dar variat

Sportivi legitimați 
Secții de performanță 
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Arbitri
Baze sportive

tru și Olt, lâ uriașele lucrări care 
au mobilizat mulțimi de oameni 
vrednici prin toate coclaurile (nu 
întotdeauna, firește, apte să asigure 
o viață sportivă normală acestor 
eroi ai muncii).

Cu multă plăcere am aflat de in
genioasele inițiative ale președinte
lui asociației sportive Hidrocentra
la Lotru, ing. Nicolae Maxim, care 
au dus la deschiderea unor pîrtii 
de schi la Mănăileasa, la crearea 
unor terenuri de tenis la Voineșița 
sau a unuia de fotbal la Ciunget 
(unde există și o echipă jucînd în 
campionatul județean I). Nu-i de 
mirare că oamenii aceștia — refu- 
zînd ideea izolării lor în creierii 
munților — au invitat 14 asociații 
sportive vecine la o competiție po
lisportivă, căreia i-au zis „Cupa 
Lotrului" și care a programat în
treceri la handbal, fotbal, volei, 
atletism, tenis de masă, orientare 
turistică.

Asemenea activități se desfășoară, 
cu siguranță, și în perimetrul altor 
întreprinderi, la Vîlceana, la Com
binatul chimic Govora, la Fabrica

— s-a ocupat soția meșterului în 
volei. Prof. Eugenia Stilea.

UN SIMBOL PE STEMA...
Pe stema județului Vîlcea, unul 

din semnele preponderente repre
zintă jetul de apă al fînțînii arte
ziene, binefăcătoare, simbolizind 
sănătatea. Rețeaua de stațiuni bal- 
neo-climaterice de aici : Govora, 
Călimănești, Căciulata, Olănești, 
Ocnele Mari etc., sugerează tot a- 
tîtea comori. Anual, aproape 150.000 
de oameni își caută aici sănătatea 
și liniștea. Oare nu-s acestea locu
rile cele mai potrivite pentru a fa
cilita oamenilor și o cură de fru
musețe fizică ?

La Călimănești, de pildă, sînt 
în oraș 5 profesori de educație fi
zică. Acțiunile lor, cel mai adesea 
limitate la raza școlilor cărora Ie 
aparțin, ăr putea fi coordonate spre 
beneficiul tuturor vilegiaturiștilor 
care trec prin stațiune. Nu-i vorbă, 
la Liceul economic, prof. Stefan 
Florea încearcă să asigure dezvolta
rea armonioasă a viitorilor lucrători 

chiar fantezie, și o mare dorință 
de afirmare. Dozarea efortului, mai 
puțin rațională, și grija de a-1 me
naja, totuși, l-au făcut pe antreno
rul V. Stănescu să-I înlocuiască 
spre finalul partidelor. Prin evolu
ția Iui Kun, se pare că lotul a cîș- 
tigat un om de bază și în al trei
lea compartiment al său — atacul. 
Și e vorba tot de un jucător aflat 
la prima tinerețe sportivă, tot în 
martie, Kun va împlini 25 de ani. 
Este deci la vârsta confirmării, am 
vrea chiar, a realizării depline. Ac
tuala chemare la lot îi dă această 
posibilitate. La finele turneului, pe 
acești trei jucători, alături de Dinu 
și Dumitru, antrenorii i-au încadrat 
în grupul celor cu randamentul cel 
mai bun. Constănțeanul Nistor (năs
cut la 16 septembrie 1950) nu a e- 
voluat rău, poate chiar peste aș
teptări în unele situații. Lui Nistor, 
însă, îi este necesară o mai mare 
doză de curaj, de îndrăzneală, ho- 
tărîre fermă în acțiunile de depo
sedare. Toți acești jucători au fost 
titularizați pentru cele două me
ciuri susținute.

Dar turneul a fost prea scurt, 
chiar insuficient pentru a verifica 
toți jucătorii deplasați. Iată de ce 
Jivan (născut la 20 august 1951) și 
Fi. Marin (19 mai 1951) n-au fost 
folosiți de loc. De ce să ocolim rea
litatea ? Antrenorii au vizat, în 
meciurile cu Fenerbahce și Altay, 
verificarea în primul rînd a pre
supușilor titulari și, în același timp, 
& rezultatele de pe tabela de mar-

j, pentru că era vorba de cartea 
de vizită a lotului. De aceea nu 
s-au hazardat în schimbări neceru
ta de situații. Deci în privința aces
tor doi tineri fotbaliști nu se poa
te afirma că au corespuns sau nu ; 
orice apreciere asupra Iul Jivan și 
FI. Marin nu ar avea deocamdată

PREGĂTIRI • •• PREGĂTIRI
ASPIRAȚIILE LUI F. C. BIHOR

„Jucătorii fac un cros spre Clă- 
bucet, îl continuă pe Valea Poliș- 
toaca, pe lingă pichetul forestier, 
pînă sus pe Cioplea. De acolo — pe 
șgsea — pînă aici la stadion. Vreo 
3,5 km de urcușuri și coborî șuri. 
Minunat prilej pentru antrenament 
de rezistență în regim de viteză. A 
plecat cu ei prof. Buda, secundul 
meu. Eu am rămas aici cu portarii. 
Fac cu ei un antrenament specific". 
Cînd a terminat, Anton Ferenczi, 
antrenorul echipei F. C. Bihor, s-a 
așezat pe o bancă clin incinta sta
dionului din Predeal, devenind un 
agreabil interlocutor. „Tbni-baci“, 
cum îi spun intimii, este o adevăra
tă enciclopedie fotbalistică. După ce 
a vorbit cu entuziasm despre foștii 
colegi, mai ales despre cei din e- 
chipa C.C A., a trecut la frămîntă- 
rile de azi ale orădenilor: „Pier
derea contactului cu primul eșalon 
a dus și la răspîndirea jucătorilor 

în industria turistică, iar colegul său, 
prof. Constantin Gălbenuș susține 
și ore de cultură fizică medicală 
în cadrul întreprinderii balneare. 
Dat dacă ar fi să ascultăm ce spu
ne dr. Victor Botvinic (un împăti
mit șahist, cum nici nu se putea 
altfel, cu asemenea nume...), ar în
semna că mai e teren liber pentru 
activități de acest fel.

Pe lîngă 6implele drumeții prin 
împrejurimi, sălile de club și cele 
de gimnastică (cu oarecare amelio
rări în dotație) ar putea fi mai 
bine folosite. Cu sprijinul unui en
tuziast cum e fostul săritor în înăl
țime (care mai vizează și azi 2,05 
m), Aurel Berbece, salariat în sta
țiune, ar putea prinde viață cîteva 
din terenurile de pe lîngă izvoarele 
tămăduitoare. Precum n-ar strica o 
minibază sportivă, în megieșia Că- 
ciulatei.

Am apreciat faptul că dr. Gheor
ghe Mămtilaru, directorul adjunct 
al stațiunii, a acceptat și președin
ția Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport, dindu-se 
astfel garanția unei fericite îmbi
nări a sarcinilor pe Iiijie de medi
cină și de sport.
TROFEUL DE LA VOINEȘIȚA

Am fi nedrepți dacă n-am ob- 
sei-va pe stema județului și sem
nul cel mai nou și mai nobil, tur
bina aceea care trimite cu gîndul 
imediat la hidrocentralele de pe Lo-

Cîteva date comparative
1972 1973
2827 3753

146 161
142 167

73 84
287 335
488 539

JIVAN
Văzut de Al. CLENCIU 

temei. Același lucru îl vom spune 
și despre Broșovschi, căruia tre
buie să 1 se acorde aceeași încre
dere, în continuare.

De altfel, acest punct de vedere 
ni l-a împărtășit ieri și antrenorul 
Valentin Stănescu, El a reafirmat 
că turneul din Turcia a constituit 
doar o primă etapă în omogeniza
rea lotului cu care va pleca la drum 
în abordarea unor partide interna
ționale de mare prestigiu. V. Stă
nescu îi are, în continuare, în ve
dere pe toți jucătorii cu care a fost 
în Turcia și îl va urmări îndea
proape, la cluburi, pînă la Viitoa
rea acțiune a lotului, de la 13 mar
tie. Iată de ce atît Anghelini, Bă
lăci și Kun, cei ce s-au remarcat 
în mod deosebit dintre noii che
mați, cît și ceilalți trebuie să se 
pregătească conștiincios, să depună 
toate eforturile pentru a se putea 
conta pe ei șl la viitoarea ac' une.

Constantin ALEXE

spre alte meleaguri. Cu Vigu, cei 
doi Sătmăreanu, Popovici, frații 
Kun, Boc, Agud și alții Oradea ar 
fi printre cele mai valoroase echipe. 
Să sperăm că noua generație — în 
frunte cu Zindros, Colnic, Lucaci și 
Cociș — va reuși să readucă Ora
dea în „A“.

Orădenii șl-au început antrena
mentele de readaptare la 9 ianua
rie iar la sfîrșitul lunii au venit la 
Predeal unde au trecut la antrena
mente intensive. Pînă la reîncepe
rea campionatului, F. C. Bihor va 
susține 14 meciuri de verificare cu 
adversari puternici. Mîine, F. C. Bi
hor va întilni, Ia Oradea, pe Uj
pesti Dozsa, după care va pleca 
într-un turneu în Iugoslavia (10—21 
februarie), unde va susține trei 
meciuri.

Li viu BOBOCEA

de conserve șl sucuri Rîureni, 
Horezu sau Bălceștî. Pentru 
din Drăgășani, de pildă, exercițiul 
sportiv pare o îndeletnicire de mîn- 
drie. Cei de la întreprinderea de 
talpă și încălțăminte din cauciuc au 
trimis produsele lor la Jocurile O- 
limpice de la Miinchen, acum ei 
vor trimite ghete participanților la 
campionatele mondiale de fotbal. 
Cu asemenea preocupări, poți ră- 
mîne departe de sport ?

AGREMENTUL DE NATURA 
SPORTIVA

Organele locale au ajuns curînd la 
concluzia că, pe lîngă activitatea 
6portivă organizată și reglementată, 
este de mare folos încurajarea agre
mentului de natură sportivă. Iată 
de ce, planurile imediate și de per
spectivă sînt consacrate și acestui 
aspect.

Am putut constata, în imediata 
vecinătate a stadionului „1 Mai" — 
rezervat îndeobște meciurilor și 
antrenamentelor \ „copilului drag" 
al orașului de reședință, echipa de 
fotbal Chimia care visează, nu fără 
temei, să promoveze în prima divi
zie a țării — mijind un admirabil 
complex sportiv, cu terenuri de 
fotbal, handbal, volei, tenis, în ju
rul unui ștrand public, care-și pro
pune ambițiosul proiect de a adău
ga celor două bazine existente și o 
piscină cu apă termală, ceea ce ar 
opri, vara, locuitorii din Rm. Vîl
cea din exodul lor regulat (și totuși 
costisitor) spre stațiunile din apro
piere.

„CUPA
(Urmare din pag. 1)

REZULTATELE: Patinaj pe ro
tile : 1. Cornelia Albahari (Șc. gen. 
86); 2 Mihaela Stoian (Șc. gen. 
86); 3 Mihaela Balea (Șc, gen. 86) 
— la cat 7—10 ani: 
Ghinea (Șc. gen. 21); 
Prodan (Șc. gen. 21); 3 
gan (Șc. gen. 80) — la
14 ani, fete ; băieți (7—10 ani): 1 
P. Cheptosu (Șc. gen. 
Diaconiță (Șc. gen.

1. Eugenia
2. Corina 
Elena Dră- 
categ. 11—

86); 2 C.
86); 3 J. Va-

TINERII DIN DÎMBOVICIOARA, CAMPIONI PE LINIE...

comună situa-La Valea lașului, 
tă în apropierea Curții de Argeș, 
a avut loc etapa județeană a „Cupe; 
tineretului" la săniuțe și schi, în
treceri la care au participat peste 
300 de tineri și tinere din diferite 
localități ale județului Argeș, câș
tigătorii etapelor orășenești șl Co
munale, reprezentînd pe cei peste 
35 000 de participant! la faza de 
masă a competiției. .

De mulți ani sporturile de iarnă

Pag. a 3-a

(S
S-A REUNIT LA BUȘTENI, CU VIGU, DESPRE:

SELECȚIONATA

PENTRU TURNEUL

DE LA VIAREGGIO
Ieri, la prînz, La sediul F.R.F., 

s-au reunit jucătorii selecționatei 
alcătuite pentru participarea la 
Turneul Internațional de tineret de 
la Viaregglo. în programul acestei 
selecționate figurează, printre alte
le, un meci amical, astăzi, cu o 
echipă de categorie inferioară și al
tul mîine, cu o divizionară C' din 
Capitală, Triumf.

TURNEUL ECHIPEI A.S.A. Tg. MUREȘ 
IN ALBANIA

Astăzi urmează să părăsească 
țara echipa A.S.A. Tg. Mureș, care 
va efectua un turneu de patru 
jocuri în Albania. Prima întîlnire 
este fixată pentru duminică 10 fe
bruarie în .compania formației „17 
Nandori" ; în continaure, mureșe
nii vor juca — tot la Tirana — cu 
alte formații fruntașe ale fotbalu
lui albanez : yiaznla (13 februa
rie), Partizan (17 februarie) și Di
namo (20 februarie). E posibil ca, 
la întoarcere. A.S.A. să dispute un 
meci la Budapesta, cu una dintre 
echipele de prima categorie a cam
pionatului Ungariei.

IN OBIECTIV, 
LOCUL 4

Aflată abia în primul an de ac
tivitate în Divizia C, formația 
bucureșteană I.O.R. s-a comportat 
mulțumitor în duelul cu echipe cu 
vechi state de serviciu în Divizia 
C, terminînd turul pe locul 6 ’ în 
Seria a V-a. Antrenorul Stere Po
pescu a început prima etapă de 
pregătire în vederea noului sezon, 
încă de la 14 ianuarie, avînd drept 
obiectiv’ ocuparea locului 4 în cla
sament la sfîrșitul campionatului. 
In planul de pregătire al echipei 
sînt incluse, în perioada lunilor fe
bruarie și martie, mai midie parti
de de verificare cu formații din 
„Onoare" și categorii superioare 
(Metalul București, Flacăra roșie, 
Electronica șl Sportul studențesc).

Pavel PEANA

Șahul are numeroși adepți la liceul Nicolae Bălcescu din Rm. Vîlcea

la

Planuri similare prevăd durarea 
unei baze de agrement Ia Goranu, 
pe lacul de acumulare. născînd pe 
Olt. Trei șalupe și bărci cu rame 
vor străbate apele proaspătului lac, 
iar excursioniștii vor adăsta 
noua cabană de la Fedeleșoiu.

într-un asemenea cadru, nu e de 
mirare că la Rm. Vîlcea s-au pre
zentat la crosurj . populare peste 
8 000 de concuretiți. Nu-i de mirare 
că județul cunoaște 40 de echipe 
de fotbal în campionatul sătesc. 
Nu-i de mirare că de aici au fost 
promovate 19 echipe în campiona- 

TINERETULUI44
sile (Șc. gen. 80); băieți 11—144 
ani: 1. C. Constantinescu (Șc. gen.

(Șc. geiț, 
A. Buzea (Șc. gen. 72).

gen.

situat

86) ; 2 M. Cliscinschi
199); 3.
Cros - Carolina Mincu (Șc.
87) și P. Florian (Șc. gen. 21) —
la categ. 13—14 ani. Pe primul 
loc la tenis de masă s-a
Elena Gheorghe (Șc. gen. 86), iar 
la șah,' S. Voinescu (Șc. gen. 69).

Gabriela POPA

din județul Argeș nu au cunoscu 
și nu s-au bucurat de o organiza 
re atît de bună, asigurată de că
tre comisia județeană a „Cupei ti
neretului", cu sprijinul organelor 
locale din Valea lașului și Curtea 
de Argeș. Atît • la săniuțe cît și la 
schi, concurenții au dat dovadă de 
multă pasiune, luptînd cu ardoare 
pentru ocuparea unui loc fruntaș 
la probele respective Merită a- 
preciați toți participanții, indife-

VANDERLEI, FOTBALUL NIPON
Șl RETURUL CAMPIONATULUI NOSTRU...

După înapoierea din turneul ine
dit, efectuat In îndepărtata Japonie, 
■jucătorii conslănțeni au avut o 
foarte scurtă vacanță. Cîteva zile 
doar. Apoi, antrenorii Hașoti ș! Co- 
măniță au făcut din nou apelul, 
Tănase, Lică, Mărculegcu și toți 
ceilalți au răspuns prezent, și auto
carul F.C.-ului a pornit spre Valea 
Prahovei. Constănțenii nu și-au sta
bilit un loc anume pentru pregăti
rea montană. Au stat cîteva zile în 
Bușteni, alte cîteva zile Ia Dîmbul 
Morii, după care au revenit în oră
șelul de la poalele Caraimanului, la 
vila „Cocoră"...

Pe Ștefănescu, Caraman, Oprea, 
Vigu, Negoescu și coechipierii lor 
i-am întîlnit, săptămîna trecută, 
înaintea meciului cu divizionara B, 
Caraimanul Bușteni. Antrenorii ho- 
tărîseră să înceapă jocul cu rezer
vele. Au rămas în tribune Mărcu
lescu, Lică, Oprea. în autobuzul 
tras alături de gardul împrejmuitor 
al terenului se afla doar Vig-'. Am 
urcat lîngă mijlocașul const țeni- 
lor. Cîteva minute discuția a avut 
ca principal subiect drumul spre 
țara „Soarelui Răsare", frumusețile 
ei, noutățile de ultimă oră ale teh
nicii, cu care Japonia întîmplnă pe 
vizitatorii ei, ineditul unei călătorii 
cu trenul ultra-rapid Hikari, de la 
Tokio la Osaka și retur. „Japonia 
e o țară care îți lasă amintiri de 
neuitat pentru tot restul vieții. Am 
fost primiți foarte bine, iar la des
părțire ni s-a repetat de mai multe 
ori invitația de a reveni și a juca 
din nou în fața publicului specta
tor nipon...“ Apoi Vigu s-a
referit — și a făcut-o în spi
rit... critic — Ia cele trei me
ciuri jucate de echipa sa. Prima 
partidă, cea cu selecționata olimpi
că a țării-gazdă, a avut loc a doua 
zi după lunga și obositoarea călăto
rie pe ruta București — Moscova — 
Tokio. A fost un meci echilibrat 
pe care, totuși, constănțenii l-ar fi 
putut cîștiga. în meciul cu Juven
tus Sao Paulo — echipă clasată pe 
locul 5 în campionatul statului Sao 
Paulo, 
Paulo, 
— la 
ocazii.
SiOnat umr ți uiHiuu,
fiind un atacant deosebit de abil, 
mareînd patru din cele șase goluri 
ale Juventusului, în turneul nipon, 
dintre care trei cu capul. în meciul 
cu selecționata Japoniei, F.C. Con
stanța a jucat foarte bine. „Tre
buia să cîștigăm la cel puțin două- 
trei goluri diferență. Constantines- 

după Palmeiras, F.C. Sao 
Portuguese și F.C. Santos 

1—1 s-au ratat cîteva bune 
De la brazilieni l-au impre- 
Jair și Vanderlei, ultimul

tele naționale de juniori și școlari 
la diverse sporturi. Nu-i de mirare 
că întrecerile pentru „Cupa tinere
tului" se desfășoară cu seriozitate 
prin școlile județului, cum ne-a 
fost dat să constatăm la Școala 
generală 2 din Rm. Vîlcea (prof. 
Silvia Darie), pentru a da un sin
gur exemplu.

Toate acestea sînt o recomandație 
bună pentru harnicul colectiv al 
Consiliului județean pentru educa
ție fizică și sport (prim-vicepreșe- 
dinte Dumitru Vlăduț, secretar Pe
tre Berbecaru).

La schi-slafom s-au e- 
tinerii din Cîmpulung,

rent de locul ocupat pe pirtiile de 
săniuțe și de schi. Totuși, o re
marcă specială trebuie făcută 
sportivilor din Dîmbovicioara, care 
la schi-fond au cucerit toate tit
lurile de campioni județeni, la 
categoriile copii și juniori, tete 
și băieți, 
vidențiat 
iar la săniuțe cel din Valea la
șului, Corbeni și Curtea de 
Argeș.

Die FEȚEANU-coresp. jud.
CROSUL, IN ACTUALITATE

Condițiile neprielnice întreceri
lor în sporturile de iarnă i-au de
terminat pe activiștii organizației 
sportive a sectorului 5 al Capita
lei (în colaborare cu Clubul Con
structorul) să apeleze la o compe
tiție de croSj prin intermediul că
reia să mențină în actualitate „Cu
pa tineretului". Deși nu figurează 
în programul actualei ediții, con
cursul s-a bucurat de succes, adu- 
nînd la start cîteva sute de ama
tori ai 
cestui 
GUȚU, 

alergării din școlile a- 
cartier bucureștean. (O. 

coresp.),

cu — performanță... rară ! — a șu
tat de trei ori în barele porții echi
pei Japoniei. Am ratat și noi, cei
lalți, cîteva ocazii..." Mijlocașului 
constănțean i-a plăcut... mijlocașul 
echipei gazdă a turneului, Iosimu- 
ra, un coordonator de joc cu mare

MB

rînduri de cel 
prezențl în tri-

și o idee cla- 
fotbalul nipon,

rază de acțiune, clarvăzător și a- 
plaudat în repetate 
40 000 de spectatori 
bune.

Vigu și-a format 
ră, precisă, privind 
despre care, pînă la turneul efec
tuat în Ianuarie, nu știa mai nimic. 
„Fotbalul japonez se află într-o 
ascensiune evidentă, demonstrată 
convingător și de marele număr de 
spectatori care asistă la meciuri.

MECIURI AMICALE
CHIMIA RM. VÎLCEA —

STEAUA 2—1 (0—1)

Desfășurat în condiții improprii 
(ceață densă, teren greoi, mustind 
de apă) — care au dezavantajat 
ambii partenq^i de inisecere — 
meciul Chimia Rm. Vîlcea — 
Steaua, disputat duminică, s-a în
cheiat cu victoria Ia limită (2—4) 
a divizionarei B. Scorul . a fost 
deschis, de formația oaspete care a 
înscris, în min. 32, prin fundașul 
N. lonescu, urcat în atac. După 
pauză fotbaliștii vîlceni au resta
bilit echilibrul prin golul marcat, 
în min. 47, de Corneliu Nicolae, 
o proaspătă achiziție de la for
mația bucureșteană I.C.S.I.M, și 
al cărui stil de joc se apropie 
foarte mult de acela al lui Goj- 
garu. Inițiativa a aparținut, în 
continuare, elevilor lui Gheorghe 
Nuțescu și Dumitru Anescu, care, 
orientîndu-se tactic mai bine de- 
cît adversarul (prin construirea 
jocului la margine, acolo unde și • 
terenul era mai practicabil și prin 
lansarea vîrfurilor cu pase lungi), 
și-au creat o serie de ocazii la 
poarta lui Haidu, cel care-1 înlo
cuise, la reluare, pe Coman. Una 
dintre aceste situații favorabile a 
fost fructificată, în min. 75, de 
Iordache care a introdus balonul 
în plasă din apropiere: 2—1, scor 
cu care s-a încheiat acest joc a- 
mical.

Arbitrul Gh. Sanfrancisco (Rin. 
Vîlcea) a condus următoarele for
mații :

CHIMIA : Butaru—Cincă, Cio- 
banu, Pintille, Lepădatu—Haidu, 
lonescu—Șutru, Orovîtz, Corneliu 
Nicolae, Iordache.

STEAUA 5 Coman (min. 46 Haî- 
du) — Iovănescu (min. 76 Cristache), 
Ciugarin, Sameș, N. lonescu—Tă
tara, Dumitriu IV (min. 60 Rădu- 
canu) — Pantea, lordănescu, Năs- 
tase, Ion Ion.

Sătmăreanu și Dumitru nu au 
făcut deplasarea la Rm. Vîlcea, 
fiind bolnavi. (G, N.)

ROVA ROȘiORI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

1_3 (0—1)
ROȘIORII DE VEDE, (prin te

lefon). Echipa antrenată de Viorel 
Mateianu a lăsat o foarte bună im
presie celor aproximativ 1500 de 
spectatori care au urmărit meciul 
Bucureștenii au pasat excelent, re
ușind să păstreze minute în șir 
mingea. Astfel ,ni se pare intere
sant de menționat că în ultimele 
patru minute de joc, după primirea

LOTO PRONOSPORT
TN SPRIJINUL PARTICIPANȚILOR 

LA PRONOSPORT

Redăm mal jos două din prevederile 
regulamentului sistemului Pronosport, 
privind stabilirea rezultatelor oficiale 
ale meciurilor prevăzute în programele 
concursurilor Pronosport :

• 30. Rezultatul valabil (exact) al 
unul meci prevăzut în programul de 
concurs este acela obținut pe teren 
după consumarea timpului regulamen
tar de joc. In caz de prelungiri, re
zultatul valabil este acela înregistrat 
după prelungirile din aceeași zi.

Dacă un meci se întrerupe din dife
rite motive (timp nefavorabil, incidente 
etc.), dar se continuă în aceeași zl, re
zultatul este socotit valabil pentru 
concurs. Meciurile întrerupte șl necon- 
ttauate în aceeași zi se anulează.

• 31. Pentru a fi considerat valabil 
în concurs un meci din program, tre
buie să fie disputat după punerea în 
securitate a buletinelor depuse pentru 
concursul Pronosport din ziua respec
tivă. Orice med din program care se 
dispută înainte de punerea în secu
ritate a buletinelor concursului se a- 
nulează.

Administrația de Stat Loto—Prono
sport Ișl rezervă dreptul de a anula 
sau nu, meciurile din programul con
cursului Pronosport, care se joacă dupâ 

Japonezii urmează drumul fotbalu
lui anglo-german, Joacă simplu, în 
viteză, în forță. în fazele de atac, 
cu acele centrări moi spre careul 
de 6 m. Apărătorii sînt masivi, 
înalți, nu se complică în joc. Atacânții, 
în schimb, au statură mai mi
că, dar suplinesc această deficien
ță printr-o formidabilă rapiditate in 
mișcări. Fotbaliștii japonezi au 
progresat foarte mult în ultimii ani 
și, au tenacitatea pe care o au, 
n-ar trebui să mire pe nimeni cînd 
despre losimura și coechipierii săi 
se vor auzi multe lucruri fru
moase..."

Intre timp, Vigu începuse să se 
echipeze pentru a-și lua locul în 
echipă, în repriza secundă a meciu
lui cu divizionara B. Caraimanul. 
„Trebuie să accelerăm puțin rit
mul pregătirilor. Cu toate ci retu
rul va fi un adevărat infern, sper 
să ne apărăm cu succes poziția pe 
care o deținem în clasament. Și 
cum avem de jucat la Constanța cu 
Dinamo, cu Universitatea Craiova, 
cu C.S.M. Reșița, echipe aflate în 
grupul fruntașelor, cine știe, poate 
că..."

Vigu a ezitat să-și exprime pînă 
la capăt gtndul, coborînd din au
tobuz pentru a efectua obișnuita în
călzire dinaintea intrării în joc. Cî- 
teva minute mai tîrziu îl admiram 
unul din acele șuturi violente care, 
atunci cînd fși ating ținta, înseam
nă aproape sută la sută goluri. Era 
și acesta un fel de... continuare la 
acel „cine știe, poate că..."

Laurențiu DUMITRESCU

TR. SE- 
TOPLEȚ 

Stan, Pe- 
respectiv,

celui de-al treilea gol, jucătorii 
gazdelor nu au mai atins balonul! 
Au marcat : Dragu (min. 5), Mora
rii (min. 66), Dragnea (min. 86) 
respectiv DuțS (rnin. 53 — din lovi
tură de la 11 m).

Tănase NEGULESCU—coresp.
MUREȘUL DEVA — JIUL PE

TROȘANI 1—4 (0—1)
DEVA, (prin telefon). — La ca

pătul unui joc frumos, divizionara 
A Jiul a întrecut la Deva, formația 
locală, Mureșul, cu scorul de 4—1 
(1—0). Golurile au fost înscrise de 
Roznai, Mulțescu, Stocker (2), res
pectiv Șchiopu.

I. Jura-coresp.
GLORIA BISTRIȚA — INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZII 2—2 

(2-1)
BISTRIȚA, (prin telefon). O 

partidă agreabilă, în care cele 
două divizionare B ati susținut un 
util meci de verificare. Au mar
cat: Diaconu și Ciocan pentru Glo
ria, Hațegan și LPrentz pentru In
dustria sîrmei.

I. Toma-coresp.
ALTE REZULTATE

METALUL DROBETA 
VERIN — METALUL 
4—2 (0—0). Au marcat : 
ronescu, Și Cezar (2), 
Perețeanu și Ardeleanu — din 11 
m. (M. Focșan — coresp.)

F.C. GALAȚI—VIITORUL BRĂI- 
LA 3—0 (3—0). A înscris : Manea 
(min. 15. 25 și 32). (T. Siriopol — 
coresp. județean).

SPORT CLUB (fost Delta) TUL- 
CEA — GRANITUL BABADAG 
6—0 (4—0). Au marcat: Stoicescu 
(min. 17), Girip (min. 36), Tuf an 
(min. 41), Florea <’min. 43). Loca 
(min. 70), și Manea (min. 81), (P. 
Comșa-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — POIA
NA CÎMPINA 2—1 (1—0). Partida 
a avut loc sîmbătă. Au marcat: 
Șerb (min. 41), Vătav (min. 57). 
respectiv Popa (min. 55). (C. Gruia
— coresD. județean).

TEXTILA ODORHEI —TRACTO
RUL BRAȘOV 0—0. Meciul s-a 
disputat duminică. Joc atractiv, pe 
alocuri presărat cu faze spectacu
loase. (A. Pialoga — coresp.)

VICTORIA ROMAN — RELONUL 
SĂVINEȘTI 2—0 (0—0). A marcat: 
Popa (min. 51 și 74). (G. Groapă
— coresp.)

TEXTILA BUHUȘI — ȘTIINȚA 
BACĂU 3—1 (3—0). Au marcat* 
Soculescu, Neagu (2), pentru texti
la, respectiv Pavel. (I. Viera — 
coresp.)

disputarea celorlalte meciuri din etapa 
respectivă.
• Astăzi este ultima zi pentru pro

curarea biletelor la tragerea Pronoex- 
pres de milne.

PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 30 IANUARIE 1974

C:
D :

EXTRAGEREA I : Categoria 17 1 va
riantă 10’/» a 69 951 lei ; cat. 2 : 3 va
riante 25% a 15 207 lei și 4 variante 
10*7» a 6 033 lei ; cat. 3 : 10,30 a 6 791 
lei ; cat. 4 s 51,75 a 1 352 lei ; cat. 5 :
139.10 a 503 lei ;cat 6 : 4 203,65 a 40 
lei.

extragerea a n-a • Categoria A : 
1 variantă 25’/» a 100 000 Iei ; cat. B :
11.10 a 6 438 lei ; cat. “ 
lei ; cat. D : 2 382,15 a 60 lei ; cat 
145,65 a 200 lei ; cat. F : 2 844,70 l 
lei.
Report categoria A : 39 241 let
Premiul de categoria 1 (10’/») a 

?enit participantului FRANC1SC KALI
NIN din Timișoara, tar premiul de ca
tegoria A (25%) lui GRIGORE MUNCE- 
LEAN din Cluj, care la alegere poate 
opta pentru un autoturism DACIA 1300 
și diferența în numerar sau suma In
tegrală.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

re-



SPORTIVI ROMANI NĂSTASE CONDUCE IN CLASAMENTUL
PESTE HOTARE

cuplul australian Phil Dent 
John Alexander.

Mijlociul român Costică SaucRic (stingaȘ l-a învins prin yusel-gachi pe 
campionul european Hans Zepnik.(R. D. Germană)

f

Foto : Dragoș NEAGU
t

W

MPEIIJM Of AMPLOARf

PROGRAMUL CAMPIONATULUI MONDIAL
DE HOCHEI (GRUPA B)

tra- 
din 
lor 
de

în arena internațională a judo- 
niui au loc numeroase competiții 
europene, mondiale, olimpice, tur- 
fiee și concursuri cu caracter 
dițional, care reunesc sportivi 
peste 70 de țări. Din noianul 
însă, doar cîteva se bucură
prezența unor sportivi valoroși, a 
unor tehnicieni cu mare reputație, 
fiind urmărite cu interes și de fo
rurile internaționale de speciali
tate.

A rV-a ediție a Campionatelor 
Internaționale de tineret ale Ro
mâniei — 
bătă, atît 
neață, cit 
zâ — s-a 
trecerilor 
concurenți în ale căror cărți de 
vizită sînt înscrise titluri sau me
dalii obținute la campionatele eu
ropene. partide de un remarcabil 
nivel tehnic, confruntări deosebit 
de echilibrate.

Sportivii din R.D. Germană, U- 
nîunea Sovietică și R.F. Germania 
au obținut cele mai bune rezulta
te. Dq altfel, concurenții acestor 
țări au ocupat primul loc la toate 
categoriile. Dar, unii dintre în
vingători au ajuns pe prima treap
tă a podiumului după ce au cu
noscut înfrîngerea în partidele 
preliminare. Bunăoară,. semimijlo- 
ciul Aristotel Splrov (U.R.S.S.) a 
fost întrecut de Toma Mihalache 
(România) chiar în meciul inaugu
ral și dacă nu avea șansa de a 
reintra în recalificări — șansă ce 
i-a fost oferită de sportivul ro
mân care a cîștigat seria respec
tivă — era eliminat, cu toate că 
la ultimele două ediții ale cam
pionatelor continentale cucerise 
medalii de bronz. Alți judoka, deși 
nu s-au clasat pe locul I au a- 
juns în semifinale sau chiar în 
finale numai centru că au benefi
ciat de recalificări. Printre aceștia 
îi menționăm pe italienii Felice Ma
riani și Umberto D’AWia (cat. 
ușoară), semimijlociul Ioan Pe
trot (România), mijlocii noștri

așa cum am văzut sîm- 
în reuniunea de dimi- 

și în cea de după-amia- 
ridicat la înălțimea în
de prestigiu: mulți

Constantin' Sauciuc și Ion Moraru, 
semigreii Alexandr Kutovo) șî 
Alexandr Izotov (U.R.S.S.) și greii 
Mihail GiSff (U.R.SK) și Nicolae 
Gneju (Rcknânia). Au fost însă și 
cîștigători! ai seriilor stopați în 
semifinale): Bernd Kannesieszer 
(R.D. Gerijiană) Ia cat. semimijlo-. 
cie, Wolf Heinen^ann (R.D. Ger
mană) la cat. semigrea și Medio 
Daminellî (Italia) la cat. greay

Tinerii sportivi români, -spre 
meritul lor, s-au clasat pe locuri 
fruntașe Ia trei categorii, cel mai 
bun re2iultat 
Mihalache — 
mijlocie. Cu mai multă atenție, 
oriaitați mai 
acestora putea fi substanțial mă
rit. Dincolo, însă, de rezultate tre
buie să stfbliniem evidentul pro
gres înregistrat de tinerii repre
zentanți ai țării noastre. Ei au 
depășit adversari cu experiența 
competițiilor internaționale, sau 
avînd însetisfe în palmarese suc
cese însemnate. Nu mai puțin de 
11 concurenți din loturile țărilor 
oaspete ap fost învinși de sporti
vii tomâni. Acest bilanț este mai 
mult decît notabil, după aproape 
șase ani de activitate organizată. 
Dar este tot atît de adevărat ‘căi 
sportivii noștri au posibilități de 
a-și îmbunătăți performanțele. Ei 
■vor trebui' să se pregătească și 
mal intens, să mărească numărul 
antrenamentelor, și îndeosebi, să-șî 
îmbunătățească pregătirea tehnică. 
Acestea sînt de altfel, și părerile 
unora dintre antrenorii și arbitrii 
de peste hotare.

în încheiere, am vrea să men
ționăm că atît arbitrajele cît și 
organizarea întrecerilor au fost 
corespunzătoare. Arbitrii români 
au făcut și ei progrese dar, ca șî 
sportivii noștri, mal au de în
vățat.

obținîhdu-l Toma 
locul doi la semi-

bine tactic, numărul

Cojtin CHIRIAC

a. KARPOV S-A CALIFICAT
ÎN SEMIFINALELE C.M. DE ȘAH
Tînărul mare maestru sovietic A- 

natoli Karpov, în virstă de 22 de 
ani. desemnat după cum se știe cel 
mai bun șahist din lume pe anul 
1973, și-a confirmat valoarea învin- 
gindu-1 pe compatriotul său 1 
Polugaevski în meciul disputat 
Moscova în cadrul sferturilor de 
nală ale turneului candidaților 
titlul mondial.

Cîștigind cea de-a opta partidă, 
Karpov a obținut cea de-a treia vic
torie, punctaj care, conform regu
lamentului, i-a asigurat calificarea

Lev 
la 
fi
la

în semifinale- în partida care a decis 
soarta meciului s-a jucat ■ din nou 
apărarea Sicilians. Avînd piesele ne
gre, Polugaevski s-a lovit de o apă
rare precisă și apoi de un contrajoc 
foarte energic al albului în 
căruia a fost nevoit- să cedeze 
mutarea a 41-a.

Meciul s-a încheiat cu scorul ge
neral de 5,5—2,5 în favoarea lui Ana
toli Karpov care, în luna aprilie, îl 
va intîlni în semifinalele turneului 
pe fostul campion mondial Boris 
Spasski.

urma 
la

TBILISI, 4 (Agerpres). — „Palatul 
Sporturilor* din Tbilisi ■ găzduit 
un mare concurs internațional de 
lupte libere, la care au participat 
140 de sportivi din zece țări.

în ordinea celor 10 categorii de 
greutate, pe primul loc s-au clasat 
următorii concurenți : Hirata (Japo
nia), Pașaiev, Dobordjghenidze, Ka- 
varelașvili, Ibrakimov, Arațilov, Idu- 
ridze (toți din U.R.S.S.), Heliksson 
(S.U.A,), Nikuradze, Bigaiev (ambii 
U.R.S.S.).

Luptătorii români au ocupat ur
mătoarele locuri : L. Șimon — 
la categ. peste 100 kg ; S.
(8) — la categ. 90 kg ; E.
(10) — la categ. 100 kg. și 
bruș (13) — la categ, 74 kg.

★
Turneul internațional feminin ful

ger de handbal, desfășurat în locali
tatea poloneză Liublin, s-a încheiat 
cu victoria echipei Vulturul Ploiești. 
Handbalistele românce au învins ' cu 
9—6 (6—3) formația locală M.K.S. și 
cu 16—5 (8—1) pe Budovlianl Kelce. 
Pe locul secund s-a clasat M.K.S. Liu
blin.

(7) -
Morcov 
Panaite 
L. Am-

NEW YORK 4, (Agerpres). — 
Victoria în turneul de la Rit^imond 
(grupa I a circuitului W.C.T.), te- 
nismanul român Ilie Năstase' se 
află în fruntea clasamentului aces
tei grupe cu 137 puncte, urmat de 
iugoslavul Nikola Pilici — 114 p, 
și americanul ' Tom Gorman — 
102 p.

în finala de la Richmond, Iui 
Năstase i-au fost suficiente 45
minute pentru a-1 învinge în două 
6eturi : 6—2, 6—3 pe Tom Gorman. 
Românul, transmite corespondentul 
sportiv al agenției Associated 
Press, a jucat excelent în această 
partidă, etalînd cu 
treaga sa gamă de lovituri prefera
te.

Proba de dublu a revenit pere
chii Nikola Pilici — Allan Stone, 
care a învins cu 6—3, 3—6, 7—6

de

• Campioana americană Billie 
Jean King și-a adăugat în palma
res un nou succes internațional, 
terminînd învingătoare în turneul 
de la Washington. în finala probei 
de simplu, Billie Jean King a în
trecut-o cu 6—0, 6—2 pe jucătoa- 
rea australiană Kerry Melville. La 
dublu, Billie Jean- King și olande
za Betty Stove au dispus cu 6—1, 
6—7, 6—4 de cuplul franco-austra- 
iian Francoise Durr — Kerry Ha
rris.

virtuozitate în-

Campionatele Mondiale de schi alpin

CONDIȚIILE METEOROLOGICE
AO DETERMINAT

SCHIMBAREA PROGRAMULUI
FABIENNE SERRETT (Franța) învingătoare ia salom uriaș

SAINT MORITZ, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Datorită vremii din ultimele 
zile, președintele F.I.S., Marii 
Hodller (Elveția), cu acordul Co
mitetului de organizare al cam
pionatelor mondiale de schi alpin, 
a hotărît modificarea programului 
de desfășurare a actualelor între
ceri față de ceea ce se stabilise 
cu un an înainte. Această hotă- 
rîre a fost inevitabilă, deoarece 
concurenții prezenți la această 
mare competiție nu au putut să 
efectueze antrenamente de aco
modare pentru coborîre, astfel că 
această probă a fost înlocuită, în 
prima zi a C.M. cu cea de slalom 
uriaș pentru femei. Cursa de vi
teză pentru bărbați se va disputa 
în altă zi. în ultimele zile schio
rii au participat la cîteva antre
namente programate de organiza
tori, deși starea vremii a adus 
Unele perturbări. Astfel, la Saint 
Moritz condițiile meteorologice 
sînt în continuare nefavorabile : 
ceață deasă, ninsoare și 
vînt dinspre Sud-Vest

Sîmbătă, la ora 14 a 
văzut un antrenament 
rîre pentru bărbați. Toată 
a venit pe pîrtie, dar și 
a fost prezentă, astfel că 
tirea a avut loc în condiții 
mivizibiiitate. Cu toate 
antrenorii și-au supus sportivii și 
la unele cronometraje discrete pe 
anumite porțiuni ale traseuțui. 
Indiscreția profesională a repre
zentanților presei a făcut ca ime
diat să se afirme că austriecii și 
elvețienii au alunecat cel mai 
bine.

Duminică, eoborîrea de antre
nament a băieților a fost din nou 
anulată dar pe pîrtiîle de rezervă 
a continuat pregătirea Ia slalom 
uriaș. Marți la 9,30 start în prima 
manșă a slalomului uriaș pentru 
bărbați, iar la ora 13 în cea de a 
doua. ,

Prima probă a campionatelor 
mondiale, slalomul uriaș pentru 
femei, a revenit tinerei speranțe 
franceze Fabienne Serrett. Noua 
campioană a lumii are 18 ani, 1,68 
înălțime și 54 de kg. Anul trecut 
s-a clasat pe locul 20 în „Cupa 
Mondială" cu 44 de puncte.

După cum se vede, în actualul 
sezon tîHăra schi oară a început se 
se afirme în aria marilor perfor
manțe. Ea este eleva lui Dessire 
Lacroyx. întrecerea fetelor a fost 
deosebit de echilibrată, iar pri
mele trei clasate sînt despărțite în 
clasamentul general doar de cî- 
teva sutimi de secundă. Pîrtîa a 
măsurat 1290 m lungime, 405 m 
diferență de nivel și a avut 65 de 
porți. REZULTATE TEHNICE: 1. 
Fabienne Serrett (Franța) — cam
pioană mondială — 1:43,18 ; 2.
Traude Treichl (R.F.G.) 1:43,72 ; 3.
Jaqueline Rouviere (Franța) 
1:43,81 ; 4. Annemarie Proll-Moser 
(Austria) 1:44,24; 5. Monika Ka- 
sserer (Austria) 1:44,35 ; 6. Bar
bara Cochran (S.U.A.) 1:44,51.

Au fost înscrise în concurs 61 
de sportive dintre care 50 au ter
minat proba.

rafala de

fost pre
de cobo- 

lumea 
ceața 

pregă- 
de se- 

acestea,

Jubileul sporturilor de iarna

România de două ori In Jocuri vedetă"
Comitetul de organizare a Campionatului mondial da hochei 

(grupa B), ce se va desfășura în martie, la Ljubljana, a stabilit 
programul competiției. El se va desfășura după cum urmează :

Joi 21 martie : R.F.G. — Norvegia (ora 10), ROMANIA — Olan
da (ora 13,30), S.U.A. — Japonia (ora 17), Iugoslavia — Austria (ora 
20,30); •

Vineri 22 martie: Norvegia — Olanda (ora 17), Iugoslavia — 
S.U.A. (ora 20,30);

Sîmbătă 23 martie: ROMANIA — Austria (ora 17), R.F.G. — 
Japonia (ora 20,30);

Duminică 24 martie: S.U.A. — Norvegia (ora 10), Japonia — 
Olanda (ora 13,30), R.F.G. — Austria (ora 17), Iugoslavia — RO
MÂNIA (ora 20,30);

Luni 25 martie: S.U.A. — Olanda (ora 17), Iugoslavia — Nor
vegia (ora 20,30);

Martf 26 martie: Japonia — Austria (ora 17), ROMANIA — 
R.F.G. (ora 20.30) ;

Miercuri 27 martie: S.U.A. — Austria (ora 10), Olanda — R.F.G. 
(ora 12,30), ROMANIA — Norvegia (ora 17), Iugoslavia — Japonia 
(ora 20,30);

Joi 28 martie: Zi liberă.
Vineri 29 martie: Austria — Olanda (ora 10), Norvegia — Japonia 

(ora 12,30), ROMANIA — S.U.A. (ora 17), Iugoslavia — R.F.G. (ora 
20,30);

Sîmbătă 30 martie: ROMÂNIA — Japonia (ora 10), Austria — 
Norvegia (ora 12,30), Iugoslavia — Olanda (ora 17), S.U.A. — R.F.G. 
(ora 20.30).

Oaspeții noștri

ULIANA SEMENOVA (2.10 ffi)
MBESIUl" BASCHETULUI FEMININir

Un trup ce 
intr-un pal-

Zilele acestea, a trecut 
aproape neobservată o 
importantă aniversare a 
marii familii a sporturi
lor de iarnă. Cu exact 50 
de ani în urmă se dis
puta, la Chamonix, în 
Franța, prima ediție ex
perimentală (ulterior ofi
cializată) a Jocurilor O- 
limpice de iarnă. în acea 
iarnă a anului 1924 s-au 
aliniat 
flamura olimpică 294 de 
sportivi din 17 țări. La 
evenimentul nașterii O- 
limpiadelor albe a parti
cipat. ca observator, și 
un român, împătimit al 
bobului, librarul lorgu Ar- 
senie din Rm. Vîlcea, care 
ardea de dorul de a se 
întrece cu fruntașii • lu
mii...

Disciplinele sportive ale 
sezonului alb 
mai bătrîne 
Uităm adesea 
jul a figurat 
mul olimpic încă în 1900, 
la ediția de vară pari
ziană șî apoi în 1908 la 
Londra Hochei pe ghea
tă s-a jucat și la Olim
piada de vară din 1920. 
'Xpariția oficială tîrzie în 
lumea olimpică a spor
turilor de iarnă se expli
că pe de o parte prin 
înființarea tîrzie, a fede-

întîia dată sub

sint firește 
decît par. 
că patina- 
în progra-

rațiilor internaționale (ceo 
de schi, de pildă, abia 
în 1924) șî pe de alta 
prin nivelul 
competițiilor internaționa
le (cu excepția patinaju
lui) înainte de primul răz
boi mondial.

De atunci însă, după 
cum se vede, sporturile 
acestea au înflorit, obți- 
nînd o meritată popu
laritate, pe care a spo-

pildă, abia

scăzut al

hivernale 
și o duc

stotăm, Jocurile 
au supraviețuit 
destul de bine.

Jubileul olimpic de 50 
de ani (care este conco
mitent și al Federației in
ternaționale de schi) pa
re să fie onorat pe tăcu
te, dar cu generozitatea 
unei surprinzătoare ex
plozii competiționale. De 
mult nu am avut o iarnă 
in care să înregistrăm o

Comentariul săptămmii

rit-o indiscutabil interven
ția televiziunii. Alte imix
tiuni sint insă dăunătoare 
și amenință viitorul uno
ra dintre disciplinele ier
nii (în special schiul, ca- 
re-și duce existența pe 
muchie de cuțit, între pre
vederile olimpice amatoa
re și presiunile industriei 
materialelor de sport).

!n ultimii ani, sporturile 
acestea au trecut cu a- 
devorat prin clipe de cri
ză gravă și nu o data 
s-a profețit dispariția 
Jocurilor Olimpice de iar
nă. Dar, după cum con-

activitate atît de bogată 
pe gheață și pe zăpadă.

Cu totul remarcabilă în 
acest sezon ni se pare 
apariția sau consolidarea 
unor mari competiții con
tinentale 
rezervate 
neretului 
vabil în patinaj 
schi, bob etc). Această 
împrejurare subliniază pe 
de o parte grija pentru 
pepinieră, pentru genera
țiile viitoare (desigur și 
în legătură cu proximele 
Jocuri Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck, în 1976),

sau mondiale 
Juniorilor sau ti- 
(fenomen obser- 

viteză,

iar pe de altă parte ca
pacitatea tot mai mare 
de absorbție a manifestă
rilor sportive pe caro o 
vădesc stațiunile montane 
sau orașele Europei in 
special.

Nu e lipsit de interes 
să arătăm că la întrece
rile rezervate celor tineri, 
am avut anul acesta des
tule surprize. Pentru a da 
un singur exemplu, să 
evidențiem victoria la pri
ma ediție a campionate
lor mondiale de patinaj 
viteză pentru juniori a ti
nerei poloneze Erwina 
Rys, care nu s-a sfiit să 
întreacă în acest concurs 
patinatoare rutinate și în
cununate în competițiile 
pentru seniori, cum ar fi 
campioana olimpică Mo
nika Pflug (R.F.G.) sau 
canadiana

Un asalt
Iar al juneții se înregis
trează și la schi fond, pa
tinaj artistic (noul cam
pion european Jan Hoff
man 
bob.
cea mai frumoasă modali, 
tate de a celebra o ani
versare ca aceea pe care 
am amintit-o la începutul 
acestor rînduri.

Sylvia Burka, 
victorios simi-

are 18 ani I) sau
Considerăm că este

V. B.

Miercuri „in civil", 
pare nesfîrșit, zăvorit 
ton de grenadir. Fruntea, nimbatâ 
de păr blond, dă binețe norilor 
întreaga făptură impune, pentru a 
clipă, revizuirea oricăror clișee per
sonale. Te crezi, cu 1.78 m, un băr
bat înalt și afli deodată că nu ești 
nimic mai mult decît un pitic, ală
turi de fata aceasta de 22 de ani 
care te privește de sus, nu pentru 
că ar fi îngimfată, ci 
natura a fost excesiv 
cu ea.

— Uliana Semenova, 
că statura neobișnuită 
pentru dv un avantaj sau un dez
avantaj ?

Răspunde la întrebarea noastră 
fără cochetărie, ignoră orice aluzie 
de feminintate frivolă, preferind i- 
ronia :

— Oricum, înălțimea nu m-a îm
piedicat să joc baschet. Și asta e 
mai important ca orice...

Pentru confirmare, trebuie să lă
săm să treacă o zi. Deci, joi, în ți
nută sportivă, pe parchetul sălii 
Floreasca. Cu tricoul negru, cu dun- 
gulițe portocalii, purtînd nr. 6. Alte 
clișee de revizuit. Uliana Semenova, 
cu toată talia ei ieșită din comun, 
care ne face să ne simțim eroi ai 
lui Swift pe lingă dinsa, dovedește 
pe terenul de baschet bune capaci
tăți atletice. Aleargă, se repliază in 
apărare destul de agil și este de 
neprețuit pentru mîinile ei imense, 
care în jurul coșului propriu sau 
advers nu mai lasă loc altor mîini.

Născută în ținuturile letone, la 9 
martie 1952, Uliana Semenova este

pentru că 
de darnică

considerați 
reprezintă

Mrhal BARA

Fabienne Serret (Franța) în plină cursă spre titlul mondial la slalom 
uriaș, pe pirtia de la St- Moritz.

Telefoto: A.P. — AGERPRES

PE GHEAȚA Șl ZAPADA
în stațiunea de sporturi , de iarnă 

Imst (Austria) s-au c 
campionatele europene de 
dominate, ca și la edițiile 
dente, de reprezentanții R. 
mane.

La masculin, cîștigătorul 
de aur, Hans Rinn (R.D.G.), a rea
lizat în cele două manșe timpul de 
1:13,58, fiind urmat de austriacul 
Manfred Schmidt — 1:14,11.

în proba, feminină, Margit , Schu
mann (R.D.G.) a fost cronometrată 
în 1:15,73. Medalia de argint a re
venit polonezei Kalina Tanasz — 
1:16,09.

Proba de dublu masculin S-a în
cheiat cu victoria echipajului; ita-

desfășurat 
săniuțe, 

prece- 
D. Ger-

medaliei

Walterlian Paul Hildgartner 
Pleikner.

Din cauza timpului nefavorabil 
(vînt foarte puternic), din

. tru manșe prevăzute s-au 
numai ■' două.

★
Proba masculină de 500 

cadrul concursului internațional de 
patinaj viteză de la Davos a fost 
eîștigată de sportivul japonez Ma- 
saki Suzuki cu timpul de 39,0. Pe 
locurile următoare s-au situat com
patriotul său Norio Hirate — 39,0, 
și olandezul Jan Bazen — 39,4. în 
curea similară feminină, victoria a 
revenit patinatoarei canadiene 
Kathy Priestner, cronometrată în 
43,4.

cele pa- 
disputat

m din

astăzi studentă în ulti
mul an la Institutul 
pentru cultură fizică din 
Riga și joacă, de ani de 
zile, cu fidelitate, în e- 
chipa transporturilor 
comunale (T-T.T. Dau
gava). în baschetul fe
minin mondial ea și-a 
creat un renume excep
țional, datorat firește în 
primul rînd staturii ei 
deosebite (2,10 m) ce 
nu poate fi uneori mă
surată nici cu pragul 
de sus al ușilor nor
male.
Vine pentru a doua 

oară la București, au
reolată acum de gloria 
cucerită în lume cu e- 
chipa reprezentativă a 
Uniunii Sovietice.

— îmi place la Bucu
rești, dar pat potrivit 
tot nu mi-am găsit...

E o obsesie aproape firească, a- 
ceea a unui loc de odihnă pe mă
sură. Jucătorii de baschet, băieții, 
pățesc adesea la fel. Totul în jurul 
Ulianei pare a privi doar probleme
le de altitudine. Un mucalit de la 
parter ne-a întrebat dacă l-am cu
noscut pe Gogea Mitu. Da, l-am cu
noscut, dar Unde-î - legătura ? Ulia
na joaca baschet, nu se face. Și 
încă bine, cu o eficacitate (norma
lă) de invidiat. Prezența ei poate 
intimida adversarele, dar cind creș
te numărul coșurilor marcate de ea 
și publicul e tentat să o considere 
singură făuritoare a victoriei, ex
cepțională creatură a firii, atunci 
antrenorul sovietic cu păr sur, Rai- 
monds Karnitis, intervine și, cu ele
ganță sportivă, trimite în teren o 
cu totul altă formație, garnitura se
cundă, iar rezultatul va fi practic 
același. în prima repriză a meciu
lui cu Politehnica București, în pri
mele 10 minute de joc Daugava a 
condus cu 24—9 (avînd pe Semeno
va permanent pe teren), iar în ur-

Georgeta Predescu (1,67 m) la schimbul de in
signe cu Uliana Semenova (2,10 m)...

mătparele 10 minute echipa din Ri
ga (fără Semenova, ba chiar inte
gral cu rezervele) a realizat scorul 
aproape identic 22'—9 !

Apariție uluitoare, Uliana Seme
nova poartă cu sine prin lume 
atuurile unui conformații impresio
nante. Baschetul a fost dintotdeau- 
na sportul oamenilor inalți.-.

vib.

TURNEUL CELOR MAI BUNI 12
LA TENIS DE MASĂEUROPENI

In zilele ... 
va desfășura 
TroUhattan tradiționalul turneu 
tenis de masă rezervat celor 
buni 12 jucători din Europa. Printre 
participanți se află sportivii maghiari 
Klampar și Jonyer, jucătorul sovie
tic Gomoșkov, suedezii Bengtsson ți 
Johansson ș. a.

de 8, 9 și 10 februarie se 
i în localitatea suedeză 

de 
mai

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
R. D. GERMANA (etapa a 15-a) : 

Sachsenring Zwickau — Rot Weiss 
Erfurt 0—0 ; Dynamo Berlin — 
Hansa Rostock 0—2 ; Energie Cot
tbus — Chemie Leipzig 0—0 ; F. 
C. Magdeburg — Stahl Riesa 0—0 ; 
Dynamo Dresda — Wismut Aue 
2—2; Vorwărts Frankfurt pe Oder — 
— F.C. Carl Zeiss Jena 0—0. în cla
sament conduce F. C, Carl Zeiss 
Jena cu 23 p, urmată de F. C. Mag
deburg cu 20 p și Dynamo Dresda 
19 p.

OLANDA (etapa a 21-a) : A. Z. 
’67 Alkmaar — Haarlem 2—0 ; Fe- 
yenoord Rotterdam — F. C. Utrecht 
2—1 ; N.A.C. Breda — P.S.V. Eind
hoven 2—4 ; Twente Enschede — 
Ajax Amsterdam 0—0 ; N.E.C. Nij
megen — M. V. Maastricht 2—2 ; 
F. C. Amsterdam — Graafschap 
2—1 ; F. C. Groningen — Sparta 
Rotterdam 2—2 ; Roda Kerkrade
— Telstar 2—1 ; F. C. Den Haag
— Go Ahead Deventer 1—1.

Clasament: 1. Ajax Amsterdam
— 35 p ; 2. Feyenoord Rotterdam — 
34 p ; 3. P.S.V. Eindhoven — 33 p.

BELGIA (etapa a 18-a) ; Diest — 
Waregem 3—1 ; Standard Liege — 
Antwerp 0—0 ; F. C. Bruges — 
— Beerschot 3—2 ; Beveren — F. 
C. Malines 0—1 ; S. K. Lieree — 
F. C. Liege 0—0 ; St. Trond — 
Anderlecht 1—1 ; Berchem — Cer- 
cle Bruges 0—0 ; Racing White Mo- 
leenbek — Beringen 1—1.

Clasament : 1. Anderlecht — 28 
p ; 2. Antwerp — 23 p ; 3. Racing 
White Moleenbek — 22 p.

SPANIA (etapa a 21-a) : Gijon
— Granada 4—0 ; Castellon — 
Murcia 1—0 ; Real Madrid — Atle
tico Bilbao 1—0 ; Real Sociedad — 
Saragossa 2—0 ; "Espanol Barcelona
— C. F. Barcelona 0—0 ; Santan
der—Oviedo 2—0; Elche — Atletico

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Proba de săritură în înălțime din con
cursul de sală de la Kaunas a fost 
eîștigată de campionul sovietic Kestu
tis Șapka — 2,23 m, urmat de Bello 
Lumi — 2,18 m, Iuri Tarmak — 2,18 m. 
în concursul feminin, pe 
s-a clasat Tatiana Toropova

primul 
cu 1,78

S.U.A.
un'

Circuitul atletic „Indoor" al 
programat la Albuquerque 
concurs.

în proba feminină de ștafetă 4x440 
yarzl, echipa clubului new yorkez 
„Atoms Track” (Michelle McMillan, 
Gale Fitzgerald, Cheryl Toussaint și 
Brenda Nichols) a stabilit cea mai 
bună performanță mondială cu timpul 
de 3:47,5 (V. R. 3:48,4).

a 
mare

ton Frank Shorter (S.U.A.) — 8:47,4.
Suedezul Kjell Isaksson a terminat În
vingător la săritura cu prăjina — 
5,20 m, iar recordmanul mondial 
săritura în ■ Înălțime, • Dwight 
s-a clasat pe primul loc cu 
Duelul dintre aruncătorii de 
George Woods și Al Feuerbach 
cheiat, de data aceasta, cu _______
Iul Woods — 21,19 m ;■ adversarul său 
a obținut 20,83 m.

la
Stones, 
2.16 m. 

greutate 
s-a In- 
victorla

Finala turneului de tenis de la Balti
more se va disputa intre jucătorii 
americani Clark Graebner șl Alex 
Mayer In semifinale. Graebner l-a 
Învins cu 6—4. 6—3 pe compatriotul 
său Charlie Owens, iar Mayer l-a în
trecut cu 6—1, 5—7, 6—3 pe vest-ger- 
manul Juergen Fassbender.

Cursa <?e două mile a fost eîștigată 
de etiopianul Mirus Yfter — 8:41.8, 
urmat de campionul olimpic la mara-

Turneul de tenis de Ia Dayton (Ohio) 
a fost cîștlgat de jucătorul mexican 
Raul Ramirez. învingător cu 6—1, 6—4, 
7—6 în finala susținută cu americanul 
Brian Gottfried. în virstă de 20 de ani. 
Râul Ramirez a fost revelația acestui 
concurs, printre învinșii săi numărîn- 
du-se australianul Geoff Masters și 
chilianul Jaime Flliol.

Peste 150 000 de spectatori au urmărit 
Ia Brasilia ’ concursul internațional de 
automobilism (formula. I), în care vic
toria a revenit pilotului brazilian 
Emerson Fittipaldi. Pilotind o mașină 
„McLaren”, Fittipaldi a realizat pe 40 
ture lh 15:24, fiind urmat de Jody 
Scheckter („Tyrrell”) — lh 15:36 și 
Arturo Merzario („Iso”) — lh 15:50. 
Concurentul francez Jean Pierre Bel- 
toise („BRM"), unul dintre favorițll 
cursei, a ocupat tocul opt, cU lh 17:14.

Madrid 0—0 ; Las Palmas — Va
lencia 0—0 ; Celta Vigo — Malaga 
5—1.

Clasament: 1. C. F. Barcelona — 
31 p ; 2. Malaga — 25 p ; 3. Sara
gossa — 25 p.

GRECIA (etapa a 18-a) : Pana- 
thinaikos — Heraklis 2—0 ; A.E.K;
— Aegaleo 3—2 ; Apollon — Pana- 
haiki 0—0 ; Fostir — Kalamaria 
2—0 ; Olympiakos Pireu — Olym- 
piakos Voios 3—0 ; Aris — Kaval^ 
1—0 ; P.A.O.K. — Olympiakos Ni
cosia 4—1 ; Larissa — Panionios 
1—3 ; Serrai — Ethnikos 3—1.

Clasament : 1. Olympiakos Pireu
— 32 p ; 2. Aris — 28 p ; 3. Pana- 
thinaikos — 27 p.

FRANȚA : Cîteva rezultate mai 
importante din „32 — îmile" de fi
nală ale „Cupei" : Nantes — Rennes 
3—1 ; Lens — Sedan 2—1 ; St 
Etienne — Gueugnon 3—1 ; Reims 
— Red Star 2—1 (după prelun
giri) ; Nisa — Cannes 1—1 (după 
prelungiri) ; Nîmes — Brest 1—0 ; 
Bordeaux — Quimper 1—0. (după 
prelungiri) ; Monaco 
llier 4—0 ;
mont 1—0 ; Ajaccio — Arles 2—1; 
Rouen — Amiens 3—2 (după pre
lungiri) ; Nancy — A. S. Strasbourg 
3—0; Performera acestei faze a 
fost formația Beziers (care activea
ză în divizia secundă), învingătoa
re cu scorul de 1—0 (după prelun
giri) în fața echipei Marsilia.

Montpe-
Valenciennes — Chau-

MECIURI AMICALE
• Disputat la Ruse, meciul a- 

mical de fotbal dintre formația 
Sportul Studențesc București și 
echipa bulgară Dunav s-a încheiat 
cu scorul de 2—1 în favoarea gaz
delor.

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Columbia, e- 
chipa de fotbal Bohemians Praga a 
jucat^ la Barranquilla cu formația 
locală „Atletico Junior", pe care a 
învins-o cu scorul 3—1 (3—1). Go
lurile echipei cehoslovace au fost 
înscrise de Palenka (2) și Jarkov- 
ski.

• Conti nîndu-și pregătirile în
vederea meciului de baraj pentru 
turneul final al C.M. de la 13 fe
bruarie, Ia Frankfurt pe Main cu 
echipa Spaniei, selecționata Iugo
slaviei a susținut un joc de ve
rificare la Split cu formația loca
lă Hajduk. Selecționabilii, au obți- _..l -..„x—u- — ...... prin

(2),
nut victoria cu 4—1 (1—0) 
golurile înscrise de Santrac 
Vabec și Juricici (autogol).
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