
iȘEDINȚACOMITETULUI EXECUTIVAL C.C. AL
In ziua de 5 februarie 1974, a avut loc ședința Co

mitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

in cadrul ședinței, Comitetul Executiv a luat in dis
cuție rezultatele obținute în activitatea economico-so- 
cială a Republicii Socialiste România pe anul 1973. Co
mitetul Executiv a constatat că oamenii muncii din țara 
noastră, muncind cu abnegație și elan patriotic, sub con
ducerea organelor ți organizațiilor de partid, au do- 
bîndit în anul care a trecut noi ți importante succese 
în infăptuirea programului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. In anul 1973 au 
fost îndeplinite sarcinile fundamentale ale planului de 
dezvoltare economico-socială a țării, s-au valorificat mai 
bine resursele materiale ți de muncă, s-a obținut o 
crețtere a eficienței economice ; a crescut venitul na
țional ți, pe această bază, s-a asigurat ridicarea in 
continuare a nivelului de trai material ți cultural cl 
populației. Realizarea planului pe 1973 s-a făcut in 
condițiile asigurării stabilității prețurilor de producție ți 
cu amănuntul, ale unei circulații bănești sănătoase, ceea 
ce a condus la întărirea monedei naționale. A sporit 
participarea României Ia schimburile economice inter
naționale, s-a intensificat colaborarea ți cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică cu țările socialiste, cu sta
tele care au pășit pe calea dezvoltării independente, 
cu toate țările lumii fără deosebire de regim social.

Dind o înaltă apreciere acestor realizări, Comitetul 
Executiv felicită călduros clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, pe toți oamenii muncii din patria noas
tră, fără deosebire de naționalitate, și îți exprimă con
vingerea că ei vor face totul pentru a dezvolta in con
tinuare succesele obținute, și a realiza in cele mai bune 
condițiuni prevederile planului pe anul 1974, asigurind 
îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor pe întregul 
cincinal, ți ridicarea pe această bază a gradului de 
bunăstare ți civilizație a întregului popor.

Comitetul Executiv o hotărit să dea publicității un

1 ■ C.R.
comunicat cu privire la rezultatele obținute in îndepli
nirea planului de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 1973.

Comitetul Executiv 
nite să conducă la 
partidului ți’ statului 
tinuă a agriculturii, 
progresul economiei 
mico-organizatorică a cooperativelor agricole de pro
ducție, de crețtere generală a eficienței economice în 
agricultură, de ridicare neincetată a nivelului de trai 
al țărănimii, al tuturor lucrătorilor din agricultură. In 
acest sens, au fost discutate Statutul Consiliului inter- 
cooperatist, Statutul Asociației intercooperatiste și Sta
tutul privind cooperarea și asocierea dintre unitățile de 
stat și cooperativele agricole de producție. Comitetul 
Executiv a hotărit ca aceste proiecte de statut să fie 
supuse consfătuirii pe țară a lucrătorilor din agricul
tură, care urmează să aibă loc în curînd, și să fie 
aprobate apoi prin decrete ale Consiliului de Stat.

Comitetul Executiv a examinat, de asemenea, o serie 
de măsuri privind realizarea, exploatarea, întreținerea 
și finanțarea lucrărilor de irigații și a altor îmbunătățiri 
funciare, care urmăresc îmbunătățirea substanțială a 
activității în acest domeniu, folosirea mai judicioasă a 
mijloacelor materiale și financiare destinate în acest 
scop, ridicarea capacității de producție a pămintului.

In executarea prevederilor legii consiliilor populare. 
Comitetul Executiv a examinat și a stabilit noi măsuri 
pentru întărirea răspunderii consiliilor populare in do
meniul agriculturii, îndeosebi în ce privește folosirea 
rațională a fondului funciar, stabilirea și respectarea 
structurii culturilor în conformitate cu prevederile pla
nului de stat, planificarea în profil teritorial, realizarea 
planului de însămînțări, executarea lucrărilor de între
ținere a culturilor și depozitarea produselor, asigurarea 
condițiilor necesare pentru creșterea șeptelului și altele.

Comitetul Executiv a rezolvat, totodată, unele proble
me ale activității curente.

a discutat apoi unele măsuri me- 
înfăptuirea consecventă a politicii 
de dezvoltare ți modernizare con- 
de sporire a aportului acesteia la 
naționale, de consolidare econo-

culturilor în conformitate cu prevederile pla-

CUPA DE CRISTAL11 DESCHIDE

• NICOLAE PERJA SE BUCURĂ CÂ-L VA AVEA ADVERSAR PE 
GRECUL EFSTRATIOS VASILIOU • ȘERBAN IOAN AR VREA SA 
SARA 2,18m, DAR... • IOAN SOTER : „DOREL

POATE EGALA RECORDUL MONDIAL LA 60
CRISTUDOR 
m I"

Atletism sub cupolă... Un fel de 
mini-atletism. Probele de alergă
ri au fost decupate, iar cele 
de aruncări reduse la simbol. Doar 
săriturile oferă program complet. 
Și, totuși, atletismul indoor place.

Cert este că lumea atletismului 
așteaptă cu nerăbdare premiera 
internațională a sezonului nostru. 
Pentru 
pei de 
zilnice, 
listele 
poziții, 
pentru, 
ieșirea
August11 și s-au așezat la... coadă. 
E un fel de a spune, desigur, 
pentru că de fapt transpiră intens 
în nenumăratele „bucăți1* cu in-

cea dc a 7-a ediție a „Cu- 
cristat" se fac antrenamente 

se cercetează cu nesaț 
de participare, se fac su- 
Atleții știu că „biletele 

Goteborg” se eliberează la 
de pe. coritanul de la „23

PREGĂTIREA SPORTIVILOR PENTRU J. 0.
SA SE REALIZEZE LA COTA MAXIMA!

Este un fapt cît se poate de clar 
că drumul care conduce spre ma
rea performanță, în indiferent care 
disciplină sportivă, devine pe zi ce 
trece tot mai anevoios, tot mai 
pretențios, direct proporțional cu 
nivelul obiectivelor stabilite a fi a- 
tinse, cu însăși valoarea perfor
manței. Astăzi este de-a dreptul 
exclus ca un record ori o victorie 
într-o competiție de anvergură, să 
mai fie simple întîmplări, roade 
ale hazardului; căci recordul, per
formanța, medalia care recompen
sează victoria sint determinate de 
un volum uriaș de muncă; de o 
muncă de cea mai bună calitate, 
de răspundere și seriozitate, de pa
siune și devotament, de putere de 
luptă, de spirit patriotic.

în fața sportivilor noștri fruntași 
6tau, în acest an, numeroase com
petiții importante, campionate mon
diale și europene, unele întreceri 
balcanice, alte concursuri sau me
ciuri internaționale. Pentru fiecare 
dintre acestea au fost stabilite o- 
biective concrete care au în vedere, 
de fapt, marele ansamblu al pre
gătirii olimpice pentru Jocurile a- 
nului 1976, de la Montreal.

Concluziile formulate în urma 
diferitelor analize efectuate pe ra
muri de sport, la sfîrșitul primului 
an al noului ciclu olimpic, au 
evidențiat faptul pozitiv că față de 
trecut există preocupare mai

mare în ceea ce privește subordo
narea diferitelor laturi ale activi
tății sportive de performanță ce
rințelor pe care Ie impune realiza
rea sarcinilor și a obiectivelor olim
pice. Fiecare lot, fiecare sportiv 
nominalizat știe, de acum, obiecti
vul final care se cere a fi îndeplinit 
în marea confruntare olimpică din 
orașul canadian Montreal, și știe, 
tic asemenea, ce presupune angaja
mentul luat pentru o comportare 
de prestigiu la J.O., dar și pînă 
atunci la toată seria de mari com
petiții care precede Olimpiada.

în decursul anului 1973, s-a con
statat că federațiile și colectivele 
de tehnicieni ale diferitelor loturi 
au rezolvat în mod satisfăcător 
problemele care privesc continua 
perfecționare a procesului de an
trenament, eșalonarea mai corectă, 
mai judicioasă a etapelor de pregă
tire și creșterea capacității de 
efort a sportivilor. Este pozitiv și 
faptul că se solicită, cu mai multă 
convingere, sprijinul cercetătorilor 
științifici, al medicilor sportivi, cu
noscut fiind că, astăzi, în spatele 
unei performanțe sportive stau o 
sumedenie de oameni, fiecare în 
specialitatea sa, adueîndu-și contri
buția la realizarea acesteia.

Printre federațiile care au acțio
nat în spiritul indicațiilor prevă
zute în Programul de pregătire o- 
limpică, elaborat de Biroul Execu-

tiv al C.N.E.F.S. și Comitetul 
Olimpic Român, și care, în decursul 
anului competițional 1973, au obți
nut rezultate promițătoare remar
căm : boxul, canotajul, luptele, 
scrima, caiacul-canoea etc. Acestea 
au selecționat elemente tinere talen
tate pe care le-au promovat în 
echipele reprezentative ale țării. 
Unii dintre acești tineri au evoluat 
chiar și la campionatele mondiale 
sau europene. în acest sens cel 
mai edificator exemplu ni se pare 
cel al luptătorului Nicu Gingă 
care, în anul în care a devenit 
campion mondial la juniori, a fost 
promovat în prima reprezentativă, 
reeditîndu-și succesul, de data a- 
ceasta, la campionatele de seniori 
ale lumii.

în același context este de subli
niat preocuparea pe care antreno
rii de atletism și federația de spe
cialitate au arătat-o pentru creș
terea unor atleți tineri, talentați, 
cu certe posibilități de progres, 
dintre care să fie selecționați unii 
dintre viiitorii competitori olimpici. 
De asemenea se cere a fi eviden
țiată atenția prioritară pe care fe
derația de caiac-canoe a acordat-o 
pregătirii pentru cele șapte probe 
care figurează în programul J.O., 
spre deosebire de trecut cînd pre
ocupările erau împărțite în mod a- 
proape egal între probele olimpice 
și cele neolimpice. Se poate vorbi

și despre măsura luată de federa
ția de gimnastică de a urmări, cu 
toată grija, creșterea și dezvoltarea 
pe plan sportiv a unora dintre 
foarte tinerele gimnaste ale țării, 
care s-au și impus în întreceri cu 
senioarele din diferite țări. în sfîr
șit, trebuie evidențiată preocupa
rea unora dintre federații de a or
ganiza finalele campionatelor re
publicane după .sistemul de dispu
tare a întrecerilor olimpice, . ceea 
ce creează un cadru mai propice 
pentru evoluția sportivilor etc.

Dar ÎN FAȚA FEDERAȚIILOR, 
A CLUBURILOR ȘI MAI ALES A 
ANTRENORILOR ȘI SPORTIVI
LOR NOȘTRI TREBUIE SĂ STEA. 
CU MAI MULTA FERMITATE. 
UNA DIN MĂSURILE PROGRA
MULUI DE PREGĂTIRE OLIMPI
CĂ, ACEEA REFERITOARE LA 
CREȘTEREA vpr.UMULUT DE
MUNCĂ ȘI REALIZAREA ÎN ME
DIE A 1000—1200 DE 
PREGĂTIRE ANUALĂ, 
multe cazuri, au fost 
creșteri însemnate ale 
antrenament, în raport cu un tre
cut nu prea îndepărtat, trebuie a- 
rătat că această măsură, această 
obligație a măririi volumului de 
muncă efectuat la parametrii sta
biliți, n-a fost realizată decit în 
cazuri rare, de către unii compo- 
nenți ai lotului de lupte și caiac- 
canoe, de către loturile republicane 
de pentatlon modern, gimnastică 
fete (grupa din municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej) etc. Ceea ce 
reprezintă foarte puțin în ansam
blul activității generale a loturilor 
noastre care se pregătesc pentru 
Jocurile Olimpice.

S-a constatat că foarte mulți 
sportivi fruntași încă nu depun vo
lumul de muncă solicitat de marea 
performanță. Așa se și explică, de 
altfel, faptul că rezultatele lor se 
mențin sub nivelul așteptărilor, nu

tensitate „optzeci la 
zeci la sută” 
rute în ziar au 
(verbale, firește).

— Aha ! Vine 
tios Vasiliou își 
derul hurdlerilor noștri, 
Perța. Cu atît mai binew îmi prin
de bine o victorie acum, la înce
put de drum...

Efstratios Vasiliou este — 
13,8 s — recordmanul Greciei 
110 mg.

Lingă Carol Corbu, fericit ca 
copil, pentru că luni a sărit, 
antrenament, cu elan de 7 pași, 
14,65 m („Anul trecut, pe vremea 
asta, după antrenamente îndelun
gi și o pregătire specială pentru 
europene, obțineam 14,85. înseam
nă că...“), vine Șerban loan. Se 
interesează de rezultatul soției 
sale, Virginia Ioan, la concursul 
din Italia. Am vrea să știm și 
noi... II atacăm :

— Vrei s-o însoțești pe Virginia 
la „europenele11 de la Goteborg ? 
în calitate de soț-concurent, fi
rește...

— Aș vrea. La antrenamente să
ream 2,14 fără efort. La concurs, 
doar 2,11. Și a început să mă doa
ră, din nou, genunchiul. Trag de 
mine cît pot. Cnna 
îmi va 
da, ori

loan 
cirii.

— Așadar, 
non Nowosz. 
convins că Dorel Cristudor 
egala chiar sîmbătă recordul mon
dial la 60 m. îl simt capabil de 6,4!

Zenon Nowosz se află printre 
cei 5 recordmani mondiali ai

sută11, „nouă- 
Primele nume apa

și născut dispute

și grecul Efstra- 
vor.bește sieși li- 

Nicolac

emerit Ioan Soter.
puțin pentru a-i lăsa în prim plan pe Nicolae 
antrenorul

Reporterul s-a îndepărtat
Perța și

Foto : Dragoș NEAGU

ORE
Deși, 
constatate 
orelor de

DE 
în

„Cupa de cristal1 
spune. Ca un oracol : ori 
ba.

Soter este în culmea feri-

vine și polonezul Ze- 
Excelent! Acum sint 

poate

vr

Pankra-
Alexandr

Osta-

probei (6,4 s) : Feodor 
tov, Valeri Borzov, 
Korneliuk și Vladimir 
nov — toți U.R.S.S., Eric Gustaf- 
sson (Finlanda) și Zenon Nowosz 
(Polonia). Se va putea atașa proas
pătul senior acestui grup de ași ?

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. a 2-a)

ASEARĂ, TREI MECIURI DE VOLEI IN CIULEȘTI
Sala Giulești a găzduit aseară trei 

partide de volei : două feminine în 
cadrul „Cupei 16 Februarie11 și una 
masculină internațională.

In primul joc divizionarele A d« 
fete Constructorul și I.T.B. și-au 
disputat locul al treilea în competi
ția organizată de clubul Rapid, 
structorul a obținut victoria cu 3—1 
(6, 11, —16, 9) la capătul unui 
de luptă, îndeosebi în partea a doua 
a sa, însă mai puțin remarcabil prin 
valoarea tehnică și spectaculară. To
tuși, față de evoluțiile din toamnă, 
I.T.B. pare oarecum schimbată în 
bine.

Cea de a doua partidă feminină

Con-
meci

a constituit și finala „Cupei 16 Fe
bruarie11, pe care și-au disputat-o Ra
pid și Dinamo. Intilnirea lor a fost 
atractivă, de nivel tehnic mai elevat 
decit fusese precedenta, mai specta
culoasă și măi îndîrjită; Dinamovi»- 
tele au avut un start mai bun, însă 
pe parcurs au scăzut în replică, în
lesnind pînă la urmă victoria rapi- 
distelor cu 3—1 (—12, 10. 10, 10). în 
încheiere, echipa masculină Dinamo 
a susținut partida revanșă cu Levski 
Spartak Sofia, pe care a cîștigat-o cu 
3—1 (3, 13, —10, 14). Azi Dinamo
pleacă în Olanda pentru turneul 
semifinal al C.C.E.

ln pagina a 3-a,

rubrica

UNIVERSITATEA

Șl
SPORTUL

dezbate probleme actuale din

activitatea sportivă de masă

șl de performantă a tineretului

nostru studios

HANDBALIȘTII NOȘTRI ȘI-AU RELUAT
PREGĂTIRILE PENTRU C.M

(Continuare tn pag. a 2-a)

TEN1SMANII NOȘTRI

PE CUPRINSUL PATRIEI, CONTINUĂ
ÎNTRECERILE „CUPEI TINERETULUI"

(Continuare în pag a 3-a)

Foto : S. BAKCSY

ti

F. R. Hla plenara Comitetuluiînsemnări

(!),
(Continuare în pag. a 2-a)

r-Kf-arje. iar meciul de de- 
28 februarie, în compania 
Poloniei.

Apărarea „giganților" încearcă să stopeze un atac subtil- Faza din antre
namentul de ieri al handbaliștilor noștri.

Foto : N. DRAGOȘ

TREBUIE FRUCTIFICAT „MOMENTUL HOCHEIULUI!

BISTRIȚA în întreceri, jucătorii 
de tenis de masă

Orașul nostru a fost gazda între
cerilor din cadrul fazei pe asociație 
a „Cupei tineretului’’ la tenis de 
rriasă organizată pentru sportivii de 
la Voința.

La individual, cîștigător a fost 
desemnat Viorel Moldovan, în timp 
ce proba de dublu a revenit frați
lor Viorel și Giani Moldovan.

Marian Moga, corespondent

TIRGOVIȘTE Concursuri 
de săniuțe

Peste 300 de elevi din școlile ge
nerale și liceele tehnice din loca

litate au fost prezenți la concursuri
le de săniuțe desfășurate în locali
tate în cadrul „Cupei tineretului1*. 
Pe locuri fruntașe s-au situat C. Po- 
rojan și C. Petre, ambii de la Li
ceul industrial de construcții de 
mașini.

De remarcat aportul adus la reu
șita acțiunii de către profesorii de 
educație fizică Elena Dimitriu, E. 
Tudose și I. Iamandi.

Mișu Avanu, coresp. județean

CĂREI Competiții de șah și 
tenis de masă

în organizarea asociației sportive 
Victoria din localitate, peste 150 de 
sportivi din întreprinderi s-au în

trecut la șah și tenis de masă. Din
tre cei mai buni — Carol Kiss, 
Ioan Ormeny și Iosif Gaspar (șah) 
Gh. Mălăncioiu, Csaba Toth, Gh, 
Murvai și Gabriel Vasile (tenis de 
masă).

E Herman, corespondent

ARGEȘ Start în etapa a ll-a 
pe orașe și centre de comune

După încheierea întrecerilor din 
prima etapă a „Cupei tineretului1*, 
în județul Argeș s-a trecut la orga
nizarea concursurilor pentru etapa 
următoare.

La Poiana Brașov, spre locurile de start ale întrecerilor de schi din cadrul „Cupei tineretului”

Tinerii temsmani romani, care par
ticipă la circuitele pe teren acoperit 
din S.U.A., s-au afirmat cu noi re
zultate de valoare.

In cadrul turneului „indoor11 de la 
North Little Rock, în primul tur, 
Toma Ovici a reușit să-1 învingă cu 
6—3, 6—4 pe redutabilul Bob Hewitt.

într-o altă partidă, indianul Vijay 
Amritraj a dispus de W. Blocker cu 
6—4, 6—3.

Cu un succes a debutat și tînăra 
noastră jucătoare Virginia Ruzici în 
turneul feminin de la Fort Lauder
dale (Florida). Ea a întrecut-o pe cu
noscuta tenismană americană Peaches 
Bartkowits cu 4—6, 7—5, 6—1. în 
alte partide : Chris Evert — Laurie Fle
ming 6—1, 6—2 ; Julie Heldman — 
Martina Navratilova 4—6, 7—5, 6—4.

Este indiscutabil faptul că ho
cheiul românesc traversează acum 
o perioadă fertilă, că această dis
ciplină înregistrează un remarcabil 
moment de relansare.

Sint, de bună seamă, mai mulți 
factori care au determinat această 
stare de lucruri și în fruntea lor 
trebuie așezat (logic și legic) un 
element primordial, aflat la teme
lia oricărei activități, și anume 
SPORIREA BAZEI MATERIALE, 
crearea unor condiții mai prielnice 
practicării acestei ramuri sportive, 
legată indisolubil de existența pati
noarelor artificiale. La această oră. 
țara noastră dispune de 9 asemenea 
amenajări, acoperind o arie geogra
fică, intinsă dar, fără îndoială, 
încă insuficientă.

■ Trebuie, de asemenea, subliniat 
rolul activ jucat de federația noas
tră de specialitate în cadrul

L.I.H.G., prestigiul și popularitatea 
cucerite de România prin organiza
rea (în condiții impecabile) a două 
campionate mondiale ale grupelor 
B și C și a unui Congres al Ligii 
internaționale de hochei.

In sfîrșit, saltul valoric al jucăto
rilor și al echipelor noastre de club, 
buna evoluție a reprezentativei la 
ediția de la Graz a Campionatului 
mondial (grupa B), au avut un 
corespondent direct în creșterea in
teresului publicului față de „feno
menul hochei11. Nu vom exagera 
cu nimic afirmînd că evenimentul 
principal (și, poate cel mai semni
ficativ) al actualului sezon l-a con
stituit faptul că la partidele derby 
ale campionatului dintre Steaua și 
Dinamo, care urmau să decidă pe 
cîștigătoarea titlului, au fost pre
zenți peste 8 000 de spectatori 
că — la porțile patinoarului — a

putut fi auzită întrebarea „n-aveți 
un bilet în plus ?“

Sub aceste auspicii s-a desfășu
rat, cu cîteva zile în urmă, ple
nara Comitetului Federației române 
de hochei. A fost o ședință de lu
cru, foarte densă, și — spre cinstea 
lor — delegații participanți la cu- 
vînt s-au referit doar în treacăt la 
succesele repurtate de sportul cro- 
sei și al pucului, investigînd — cu 
un adine spirit de responsabilitate 
— teritoriile, încă vaste, ale nea
junsurilor care există în acest do
meniu de activitate.

Din însemnările pe care le-am 
făcut pe parcursul a aproape cinci 
ore de dezbateri, vom încerca să 
sistematizăm observațiile principale.

A fost evocat, în general, faptul

handbal al României. Alta, ultima 
dinaintea celui de al 8-lea turneu 
final al campionatului mondial, 
programat între 28 februarie și 10 
martie, a început ieri după amia
ză în sala Floreasca din Capitală. 
Reuniți în jurul celor doi tehnici
eni — antrenorii emeriți Nicolae 
Nedef și Oprea Vlase — 19 hand- 
baliști, plini de speranțe, dornici 
să-și completeze pregătirea, au re
început migăloasa muncă de retu- 
șare a carențelor semnalate în e- 
voluțiile anterioare.

După cîteva ședințe de pregătire, 
lotul de handbal se va deplasa la 
Moscova pentru a susține (la 11 
și 13 februarie) două întîlniri ami
cale, de verificare, în compania 
primei reprezentative a Uniunii So
vietice. După cum se știe, selecțio
nata U.R.S.S. este și ea calificată 
la turneul final al C.M. și face par
te din grupa C (alături de R. D. 
Germană, S.U.A. și Japonia sau Is
rael).

Reveniți în țară, sportivii români 
își vor continua pregătirile, susți- 
nînd și cîteva meciuri de antrena
ment cu echipa Bulgariei. Pleca
rea la Schwerin este prevăzută pen- 

but la 
echipei
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SPORIRII DESPRE II ÎNȘIȘI, DESPRE VICTORIIEE
Ca în fiecare miercuri, publicăm opiniile cîtorva din protagoniștii 

Întrecerilor de la sfîrșitul săptăminii trecute. învingători sau învinși, ei 
își spun deschis părerea în legătură cu rezultatele obținute.

JUDO TOMÂ MIHALACHE

„AM ODIINUT 0 FIARE VICIORIE, DAR NU Șl 1N FINALA'*
„La campionatele internaționale 

de judo (tineret) ale României, 
desfășurate sîmbătă, dintre sporti
vii noștri — și au fost cîte 5—7 
la fiecare categorie de greutate — 
eu am realizat cel mai bun rezul
tat în finalul competiției: locul
II la „semimijlocie". Poate, pentru 
cei ce cunosc mai puțin unele a- 
mănunte, acest loc nu reprezintă 
mare lucru. Dar, în meciul inau
gural eu, care debutam la o ast
fel de competiție, îl întâlneam pe 
sovieticul Aristotel Spirov, meda
liat cu bronz la ultimele două e- 
tiiții ale campionatelor europene. 
Infrîngerea mea — și încă înainte 
de limită — era așteptată ca un 
deznodămînt firesc. Cu toate aces
tea, am părăsit salteaua de concurs 
în aplauze. Obținusem clar victorie 
în fața lui Spirov prin yusel-ga- 
chi (superioritate tehnică). îl arun
casem de două ori peste umăr 
(morote-seoi-nage) ți am fost — 
pe la jumătatea partidei — la un 
pas de a finaliza ippon-ul cu un 
tai-oth oshi (aruncare peste șold) 
dar Spirov s-a întors în aer cu 
fața spre saltea. Nici în al doilea 
meci nu mă aștepta un adversar 
ușor, nu atât ca valoare ci pentru 
că mă învinsese în noiembrie la 
„Turneul Prietenia", tot la Flo- 
reasca. Este vorba de bulgarul 
Plamen Palazov. Mai înalt ca 
mine, foarte mobil, Palazov eschi
va toate atacurile. Pînă la urmă 
lot l-am „prins" cu morote-seoi- 
nage, luînd punctele necesare vic
toriei prin yusei-gachi. Deci, Jmi 
luasem și revanșa. Apoi, meciul 
decisiv pentru cîștigarea seriei, cel 
cu Gerd Konietzka (R.D. Germa
nă) învingător 
sportivii noștri 
Ilarion Turcov. 
nietzka a avut 
pînă în min. 3 
și pe el cu un

asta, însă, finalizasem ippon-ul și 
arbitrii l-au consemnat fără nici 
o ezitare. In semifinale l-am în- 
tîlnit pe loan Petrof din lotul ță-

tzuri-komi-goshi (aruncare peste 
șold prin tragere și ridicare) în 
serie, am cîștigat, prin yusei-ga- 
chi. Cealaltă semifinală o cîștigase 
Spirov. Deci, un nou meci cu el, 
de astă dată pentru primul loc. 
Numai că Spirov m-a luat prin 
surprindere imediat după ce ar
bitrul a spus hajime (începeți) cu 
o kata-guruma (roată în jurul u- 
merilor) dueîndu-mă într-o osae- 
komi (imobilizare) din care

• Sala sporturilor din Constanța 
a găzduit zilele trecute o reuni unc- 
amicală de box între pugiliștii de 
la Portul din localitate și cei de la 
Box club Brăila. Lipsită de aportul 
unor boxeri valoroși (N. Robu, A. 
Papuc, C. Dafinoiu) aflați în lotul 
național de tineret ce se pregătește 
pentru dubla întâlnire cu Iugo
slavia, formația din Brăila a foăt 
întrecută la scor : 15—7. Iată re
zultatele în ordinea categoriilor 
(primii sînt trecuți constănțenii) : 
R. Turan b.p. M. Morhîdan, Gh. 
Jipa b.p. D. Stavăr, T. Cerchia b.p. 
O. Balaș, L. Vlad p. dese. 2. I. 
Gheorghe, I. Petre b. ab. 1. D. Mi
hai, I. Săli b. ab. 2. V. Guță, 
Moșescu m.n. E. Stoica, T. Ciobo- 
taru m.n.
m.n. Gh. Jipa, Gh. Cernea p.p. 
Ciochină, " ” 
Toma.

N. Nichitov,

M.

I Rotam 
C.
C.N. Grigorc b. ab. 2.

N. TEODORESCU — coresp.

• Asociația sportivă Voința din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
organizat, la Comănești, competiția 
pugilistică dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie". la care au participat e- 
chipele S. C. Bacău, Laminorul Ro
man și Voința. Cîteva meciuri s-au 
remarcat prin spectaculozitatea lor. 
Acestea sînt: V. Prisecaru (S. C. 
Bacău) — I. Mihalache (Voința) și 
C. Tismănaru (Voința) — D. Cio- 
coiu (Laminorul).

Pe echipe, locul I a revenit echi
pei organizatoare,, Voința Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Premiul 
pentru cel mai tehnic boxer a fost 
primit de Costel Tismănaru.

ION BlRZAN — coresp.

BASCHET

în partidele cu
Loghîn Lazăr și

La început Ko- 
un ușor avantaj, 
cînd l-am aruncat 
„morote". De data

Toma Mihalache (dreapta) finalizează o aruncare peste șold (tai-othoshi) 
în meciul cu bulgarul Plamen Palazov, obținînd victoria prin yusei-gachi. 
rii noastre. Ajuns în semifinale, 
așteptam rezultatele recalificări
lor, unde își disputau șansele trei 
concurenți, dintre care doar unul 
intra 
loan 
tre). 
meci 
a și 
debordant. Mă ataca din orice po
ziție. A luat și un avantaj ce pă
rea suficient. Spre sfîrșit însă, cu 
un de-aschi-barai (măturarea pi
ciorului avansat) și cu un sode-

în semifinale. Acela a fost 
Petrof (din lotul țării noas- 
Știam că mă așteaptă un 
foarte greu. De altfel, Petrof 
început duelul într-un ritm

prea se poate scăpa: joko-shiho- 
g'atame (control din lateral în toa
te cele patru „colțuri"). Astfel, în 
mai puțin de un minut 
învins. Spirov și-a luat și 
vanșa.

Ceilalți judoka din lotul 
au luptat, în majoritate,
Cred însă că Gelu Nițu (cat. ușoa
ră), Adrian Zahincop și Loghin 
Lazăr (cat. semimijlocie), Ion Mo- 
raru (mijlocie), Gheorghe Nache 
(semigrea), și Constantin Georges
cu (grea) puteau obține rezultate 
mai bune".

am fost
el re-

nostru 
bine.

Pregătirea sportivilor pentru J.0. 
să se realizeze la cota maximă!

sînt competitive pe plan internațio
nal. Este vorba de rezultatele uno
ra dintre atleți, ti-ăgători, seri meri, 
voleibaliști, înotători ș.a. Faptul că 
foarte puțini sportivi de valoare 
candidează, cu 
pentru loturile 
echipele reprezentative se datorește 
în primul rînd volumului și calită
ții pregătirii aflate cu mult sub 
cerințele actuale ale sportului in
ternațional. A efectua doar 3—4 
antrenamente pe săptămînă, și a- 
cestea cu o intensitate slabă, nu 
poate asigura premisele pentru o 
evoluție superioară a acestor spor
tivi în competițiile de amploare. 
DE ACEEA S-A ȘI APRECIAT CĂ 
ACEASTA PROBLEMA DE ORDIN 
CANTITATIV A PROCESULUI DE 
INSTRUIRE NU A FOST REALI
ZATĂ LA NIVELUL EXIGENȚE
LOR PREGĂTIRII PENTRU NU
MEROASELE COMPETIȚII IN
TERNAȚIONALE ALE SEZONU
LUI TRECUT.

Din constatările făcute reiese, în 
mod clar, că există suficient timp,

rezultate înalte, 
olimpice, pentru

Ia dispoziția sportivilor și 
rilor, atit pentru mărirea 
Iui și duratei elementelor, repetă
rilor, cit și pentru asigurarea refa
cerii organismului sportivilor care 
să permită apoi reluarea efortului 
în condiții optime.

în legătură cu mărirea cantită
ții de lucru se mai ridică încă o 
problemă de ordin metodologic, cea 
a asigurării unei densități optime 
a fiecărei lecții, indiferent de pro
filul ei. Aceasta înseamnă, de fapt., 
valorificarea maximă a timpului 
afectat pregătirii, eliminarea mo
mentelor neproductive din lecțiile 
de antrenament (și din păcate sînt 
atâtea !...), concomitent cu ridicarea 
rațională a intensității eforturilor. 
Orientarea și modernizarea proce
sului de antrenament trebuie să se 
concretizeze și în stabilirea mode
lelor optime de pregătire pentru 
fiecare probă olimpică, a modelelor 
de concurs și ale campionilor ac
tuali și de imediată perspectivă (în 
corelație cu ceea ce se petrece la 
nivel maxim pe plan internațional). 
Toate aceste aspecte se condițio
nează reciproc și reclamă o mai

antreno- 
numărit-

mare receptivitate din partea an- 
problematica 
practică. De 

reconsiderată 
pregătirea fizică a tuturor sportivi
lor, ca parte integrantă a pregăti
rii lor complexe, a capacității de 
efort pe care se realizează pregă
tirea specifică.

Stă în puterea antrenorilor, în 
cea a sportivilor ca să realizeze in
tegral sarcinile prevăzute în Pro
gramul de pregătire olimpică, in 
așa fel ca la Montreal, prezența 
reprezentaților noștri să fie mai ac
tivă decît la Miinchen, mai ales pe 
planul performanței, să aducă sa
tisfacții pe măsura potențelor spor
tului nostru și așteptărilor marii 
sale mase dc simpatizanți și susți
nători.

Recenta plenară a Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport a evidențiat aceste aspecte 
și a solicitat tuturor factorilor să-și 
aducă o contribuție mai mare la 
îndeplinirea amplului Program al 
pregătirii pentru J.O., în fond un 
program al sportului de perfor
manță din țara noastră.

trenorilor față de 
nouă, verificată de 
asemenea, trebuie

SUZANA SZABADOS (POLITEHNICA) :
„TOATE COECHIPIERELE AU FOST HOTARITE SÂ ÎNVINGĂ"
Tradiționalul derby al basche

tului feminin, meciul Politehnica— 
I.E.F.S., este comentat de maes- 
trele sportului SUZANA SZABA
DOS și ANGELICA TITA.

Cred că adversarele 
un „complex 
neevoluînd nici 
la valoarea lor 
jucătoare tinere

noastre 
Politehnica", 

de această 
reală, deși 
și talentate".

au 
ele 

dată 
sînt

• Timp de trei zile, la Medgidia 
s-a disputat un turneu la care au 
participat pugilîști juniori de la 
B. C. Brăila, Constructorul Galați, 
Voința Constanța și o combinată 
locală compusă din sportivi de la 
I.M.U. și Cimentul. Clasamentul pe 
echipe alcătuit la sfîrșitul întrece
rilor arată astfel : 1. Combinata Ci
mentul + I.M.U.M. 34 p, 2. B. C. 
Brăila 28 p, 3. Constructorul Ga
lați 27 p, 4. Voința Constanța 21 p.

R. AVRAM — coresp.

• După o scurtă perioadă de 
pregătire la Păltiniș, pugiliștii noș
tri fruntași au susținut un antrena
ment public la Sibiu. Amatorii de 
box din localitate, reuniți în sala 
Armatei, i-au aplaudat pe cei mai 
buni boxeri ai țării. Perechile S. 
Mihalcea — I. Tîrîlă, M. Lazăr — 
M. Tone, C. Cuțov — I. Vladimir, 
A. Năstac — I. Gyorffi, C. Po- 
metcu — Gh. Ciochină au realizat 
cele mai frumoase întreceri.

GH. TOPÎRCEANU — coresp.

GIMNASTICĂLA

MODERNA
de a apropia cit mai 
de gimnastica moder- 
da acestei ramuri un

„CUPA NAPOCA

în dorința 
mult elevele 
nă și de a 
accentuat impuls. Comitetul jude
țean Cluj al U.T.C., în colaborare 
cu Inspectoratul școlar județean, a 
inițiat o amplă competiție adresată 
școlilor, competiție dotată cu „Cu
pa Napoca".

întrecerile, care au debutat în 
octombrie anul trecut, s-au desfă
șurat în patru etape : pe școală, 
pe grupuri de unități școlare, pe 
orașe (fază care a fost- progra
mată la Cluj, Dej și Turda) și fi
nala pe județ, ultimul act fiind a- 
bordat de 7 echipe, cele care au 
rezistat celor 3 „trialuri". Aces
tea au fost : Școala generală Pan- 
ticeu, Școala generală 3 Dej, Liceul

NUMEROASE COMPETIȚII DE SCHI
SUZANA SZABADOS (Politeh

nica) : „Ca de obicei acest 
derby ne-a solicitat la maximum 
și trebuie să remarc că toate 
coechipierele mele au fost hotă- 
rîte să învingă și au avut o com
portare foarte bună. In ceea ce 
mă privește, m-am străduit — 
deși mă resimțeam după boala 
care m-a ținut cîteva zile în pat 
— să contribui și eu (n.n. a reu
șit cu brio, fiind una dintre cele. 
mal bune jucătoare de pe teren) 
la realizarea victoriei. în plus, 
am respectat foarte bine indica
țiile prof. Qrigore Costescu, care 
s-au dovedit extrem de prețioase, 
mai ales în momentele 
în special în ultimele

„A 
a- 

cel 
zilei

SCRIMA

decisive, 
minute.

AL.
„AH REUȘIT SA

Cel mai interesant rezultat din 
etapa inaugurală a diviziei A dc 
scrimă este fără îndoială victoria 
obținută de echipa de spadă a Clu
bului sportiv Satu Mare 
redutabilului cvartet 
Tg. Mureș.

ANGELICA TITA (I.E.F.S.) : 
fost un meci foarte frumos și 
proape cu nimic deosebit de 
desfășurat în după amiaza 
de 25 noiembrie în sala Dinamo,
în primul tur al campionatului. 
Din păcate pentru noi, nu a exis
tat distincție nicț. ea desfășurare, 
și nici ca rezultat. Doar că din 
formația noastră a lipsit Clara 
Szabo, ceea ce a contat destul de 
mult. Dar, această absență nu 
scuză pripeala cu care s-a arun
cat la coș în finalul partidei, cînd 
izbutiserăm să egalăm și chiar să 
luăm conducerea. Folosirea atacu
rilor poziționale ar fi fost mai 
indicată și, poate, ne-ar fi adus 
succesul". ,

PRUZSINSZKY (C.S. SATU MARE)
ANIHIlAH HANDICAPUL PSIHIC/*

în fața 
al Medicinii

pul psihic pe care îl aveam, de mul
tă vreme, în fața Medicinii Tg. 
Mureș și sper că vom termina ac
tualul campionat pe o poziție frun
tașă.

i

Ne aflăm în plin sezon compe- 
tițional de schi. La munte, piftiile 
sînt luate cu asalt 
sute de schiori. în . ......
dă, corespondenții, noștri 
latează despre 
concursuri ce s-au desfășurat 
întreaga țară. Iată amănunte 
la cele rAai importante.

CAMPIONII JUDEȚULUI 
MARAMUREȘ

La Mogoșa, s-a desfășurat, 
lele trecute, faza județeană a cam
pionatului republican de schi al
pin. Pe o vreme excelentă și o 
zăpadă bună .schiorii maramure
șeni s-au întrecut cu multă ar
doare pentru a se califica în fi
nala pe țară a celor mai buni

de sute și 
ultima perioa-

, i ne re- 
numeroasele 

in 
de

zî-

dintre ei la probele alpine. Au 
avut loc probe de slalom special 
și uriaș, precum și de coborîre. 
IATĂ CIȘTIGATORII : 
uriaș seniori: T. Mersei 
Baia Mare) ; senioare : Maria Lon- 
gaver (Oțelul Baia Mare), juniori 
mari : M. Moisei (C.S.O.); junioa
re niari: Nora Mersei (C.SF.O.) ju
niori mici : T.
junioare mici:
(C.S.O.) Slalom special.
T. Mersei: senioare: Ileana Lon- 
gaver (C.S.O.) ; juniori mari : G. 
Lendecki (C.S.O.); junioare mari : 
Nora Mersei ; juniori mici : G 
Hojda (Centrul Borșa); junioare 
mici: Ana Iablănoszki. Coborîre 
seniori : A. Gorog (C.S.O.) ; se
nioare ; Maria Ardelean (C.S.O.) ;

slalom
(C.S.O.

Costin (C.S.O.)
Ana Iablanoszki 

seniori :

(Clubul spor-
'S sau 4 ani

Al. PRUZSINSZKY 
tiv Satu Mare): De 
ne străduim să facem o echipă de 
spadă cu elemente de valoare apro
piată. De obicei, în cvartetul nos
tru erau doar 3 trăgători care își 
îndeplineau atribuțiile. în acest 
campionat îl avem însă printre noi 
pe fostul campion Carol Kiss. Cu 
el, am reușit să omogenizăm echi
pa noastră care a și abordat meciul 
cu Medicina într-o Stare de spirit 
foarte bună. La aceasta a contri
buit și pregătirea excelentă pe 
care o facem sub îndrumarea lui

Haukler, un serios pedagog și 
subtil tactician. Cu acest rezul- 
am reușit să anihilăm handica-

Dacă colegul Huszar nu ar fi

St. 
un 
tat

A. PONGRAȚ (Medicina Tg. Mu
reș) : Vă mărturisesc că eu însumi 
sînt foarte surprins de acest rezul
tat.
fost într-o asemenea dispoziție în-
cît n-a pierdut nici un asalt, eșecul 
nostru era mai sever. Aportul meu 
a fost mai puțin consistent (doar 
2 victorii) și regret acest lucru. Nu 
vreau să mă scuz dar sînt dator o 
explicație. în ultima perioadă m-am 
consacrat ca și ceilalți compo- 
nenți ai lotului — aproape exclu
siv pregătirii fizice. Mă simt foar
te bine dar, deocamdată, între lu
crul picioarelor și cel al brațului 
există un decalaj sensibil. Sper 
să-1 recuperez curînd așa cum sper 
ca echipa noastră să revină pe ur
mele liderului.

PLENARA COMITETULUI F.R.H
(Urmare din pag 1}

că hocheiul a rămas în urmă față 
de dezvoltarea bazei sale materiale. 
Cu alte cuvinte, dacă în urmă cu 
ani aveam prea mulți jucători pen
tru suprafața de gheață artificială 
existentă, acum raportul a devepit 
invers.

Patinoarele din Constanța, Sibiu, 
Poiana-Brașbv, Timișoara, Cluj sînt 
afectate exclusiv agrementului. în 
timp ce la Suceava, Cîmpulung 
Moldovenesc sau Tg. Mureș mase 
de copii încearcă să învețe hochei 
pe o gheață incertă, furată soarelui 
și iernilor noastre atit de capricioa
se. Practic. acest sport viețuiește in 
trei centre (București, Miercurea 
Ciuc și Galați) ceea ce este cu to
tul insuficient.

Excelentă ni s-a părut, în acest 
context, propunerea antrenorului 
Zoltan Czaka, de a se repartiza ju
cătorii fruntași, care își încheie ac
tivitatea, în orașe înzestrate cu pa
tinoare artificiale pentru a forma 
acolo noi nuclee ale hocheiului. De 
altfel, direcția unanimă spre care 
6-au îndreptat discuțiile a fost a- 
ceea de a atrage copiii în practica
rea acestui sport, socotindu-se, pe 
bună dreptate, că aici trebuie cău
tat viitorul hocheiului românesc.

Un aspect relevat în 
tuturor vorbitorilor l-a 
calitatea foarte slabă a
produse în țară și penuria 
echipament, de care suferă toate e- 
chîpele, inclusiv lotul național de 
Juniori. Este, fără îndoială, o pro
blemă dificilă pe care biroul fede-

cuvîntul 
constituit 

croselor 
de

juniori mari : G. Lendecki ; ju
nioare mari: Hajnal Pop (C.S.O.),

Ludovic CHIRA

SCHIORII ȘCOLARI 
IN ÎNTRECERE

de

„CUPA DE
(Urmare din pag. 1)

— Dorel Cristudor a fost și a 
rămas un copil cuminte — ne 
răspunde gîndurilor Ioan Soter. 
Se pregătește cu furia de care sini 
capabili numai oamenii puși pe 
fapte mari. Și-apoi, la el nu este 
numai voința, sîrguința. Talentul, 
acesta-i principalul atu.

Fiindcă am prins momentul

CRISTAL"
halteră de 20 kg face ade 
jonglerii. Se oprește cînd\ 
sește... haltera. E supărată, 
place locui de antrenament 
modul în care se prezintă 
rele, nici podiumul. Dar, cu sigu
ranță, la vară discul va zbura de- 

■parte. Poate că ar zbura 
dar ar trebui să treacă 
duri sau prin plafon...

„Cupa de cristal"

adevărate 
obo- 
Nu-i 
nici 

halte-

și acum, 
prin zi-

Stațiunea montană Stîna 
Vale a găzduit recent etapa ju
dețeană a campionatului, național 
de schi rezervat elevilor. Au luat 
parte școlari din Oradea, Beiuș, 
Vașcău, Orașul Dr. Petru Groza 
ș.a. în urma unor dispute de toată 
frumusețea, pe primele locuri s-au 
clasat: slalom special și uriaș; 
Călin Gheorghe, iar la fete, în a-- 
celeași probe. Adriana Crovatto 
(Liceul Agricol Oradea). Cursele 
de fond, 10 km pentru băieți au 
revenit lui Tănase Popa (Liceul 
Agricol Oradea) și la 5 km pentru 
fețe lui Monica Odișteanu (Liceul 
Orașul Dr. Petru Groza).

întrecerile de ștafetă 3x3 km 
pentru fete au fost ciștigate de 
echipele Liceului Samuil .Vulcan 
din Beiuș, iar cea de 3x5 km pen
tru băieți de

. Oradea.
Primii clasați 

dețul Bihor la 
se va disputa la Baia Sprie.

Ilie GHIȘ.A

Mihai Viteazu 
„generală" 4 Tur
da, liceele _,,Ge jr_ 
ge Barițiu”, „Ni
colae Bălcescu" 
ș' „15“ Cluj.

în urma cla
samentului fina
lei — desfășura
tă la Cluj, în 
sala de gimnas
tică ; — primele 
3 locuri în 
„Cupa 
au fost 
de: 1)
George 
(exercițiu 

panglică) 
d. 2) Liceul 
(exercițiu 
pantglică) 
p. 3) Liceul Ni
colae Bălcescu 
(exercițiu 
minge) 15,20

Alături de 
nițiatâva organi
zării acestei competiții, inițiativă 
care merită o subliniere specială, se 
cer remarcate apreciatul nivel ar
tistic atins de gimnastele Liceului 
George Barițiu (profesoară Paras- 
chiva Pintîlie), ca și siguranța cu 
care au evoluat componentele sin
gurei echipe sătești participantă în 
finală — Școala generală Panticeu

A It- .'SBv ■■ 'Jl -. ..

fg

Liceul Agricol

vor reprezenta ju- 
etapa de zonă ce

locuri
Napoca" 
ocupate 

Liceul 
Barițiu 

cu 
16,30 

15 
cu 

16,30

cu
P-
1-

Prezent la întrecerile tinerelor gimnaste, fotorepor
terul clujean Rudolf Wagner a surprins-o în timpul 
exercițiului cu cercul pe eleva Dorina Mîndruțiu, de 
la Școala generală din Panticeu, autoarea unui rezul

tat meritoriu.
—. formație care și-a datorat pre
zența printre fruntașele gimnasticii 
moderne din județ interesului do
vedit de către directorul școlii, 
prof. Nicolae Lupu, preocupării 
profesoarei de specialitate Ruxan- 
dra Homescu și evoluției aplauda
te a Dorinei Mîndruțiu, un incon
testabil talent.

Nș. D.

i

KJ

Continuăm să inserăm Ia' rubrica 
noastră răspunsurile primite în ur
ma publicării articolelor referitoare 
la 
lor

producția și calitatea materiale- 
sportive.

la ordi-

■-L U i CC 
tț.țyaia#»’!

■ ■
-1'- J ‘

■ . ’ ..’•dr '.'•VV’ '
■

ral a promis că va căuta s-o reme
dieze. 1

Un capitol amplu al dezbaterilor 
l-au constituit aspectele muncii de 
educație cu sportivii. Hocheiul, dis
ciplină bărbătească șl aspră, presu
pune spiritul de „fair-play" ca o 
condiție esențială. Din păcate, în 
actualul sezon, au existat destul de 
multe abateri de la acest principiu. 
S-a propus pentru Viitor o colabo
rare mai strînsă între antrenori, ju
cători și arbitri pentru instaurarea 
pe terenurile noastre a unei disci
pline ferme și a unei atitudini emi
namente sportive.

Ti-ăgînd concluziile reuniunii 
foarte rodnice a oamenilor hocheiu
lui, tovarășul Emil Ghibu, secretar 
al C.N.E.F.S., a arătat direcțiile 
principie pe care va trebui să-și ca
nalizeze activitatea Biroul federal, 
insistând asupra necesității răspîn- 
dirii largi a acestui sport în rîndu- 
rile copiilor și tineretului, măririi 
volumului de efort în pregătire, 
intensificării muncii de educație.

Plenara a ales Comitetul fede
ral și Biroul F.R. Hochei în urmă
toarea alcătuire : Nicolae Bozdog, 
președinte, Mircea Popovici și Vasi- 
le Tudor, vicepreședinți, Vasile Mi
litam, secretar general, Constantin 
Alexa, Dionisie Balint, general ma
ior Constantin Cetină, Constantin 
Chivu, Ambro Cozanlian, Constan
tin Diamantopol. Ion Ferencz, Ște
fan Ionescu, Stelian Marcu, Eduard 
Pană, Hugo Preiss, Alexandru Teo- 
dorescu, Nicolae Turceanu, Con
stantin Țico, Dezideriu Varga — 
membri.

Serii de alergări, de probă sau in concurs, pregătiri febrile, iată ce găz
duiește în aceste zile sala de atletism „23 August".

bun, continui să-1 chestionez.
— Și despre „europene" ce zici? 

Anul trecut mergeam cn două 
mari promisiuni Ia Rotterdam. 
Anul acesta, la Goteborg, care 
sînt piesele grele" ?

— E cam devreme pentru o 
astfel de discuție. După „Cupa de 
cristal" și, mai bine, după „națio
nale" așș putea să-ți spun. Totuși, 
cred că în Suedia vom ieși mai 
bine. Poate fără „aur", dar cu 
mai niulți oameni în finale. Ceea 
ce, trebiaie să recunoști, nu e pu
țin...

Unde 
căci de 
trimite 
pe pista plină de noroi trebuie să 
fie Cristudor. îl căutăm. A ple
cat... Ca un argint viu, aleargă de 
colo pînă colo. Poate că aleargă 
după marele record. Și, poate, îl 
va ajunge.

Sala de la „23 August" pare un 
stup de albine. Chiar și viitorii 
„spectatori" al internaționalelor 
indoor nu prididesc cu antrena
mentul. La cîțiva metri de Carol 
Corbu se află Argentina 
Surîzător, antrenorul Ion 
privește truda Argentinei.

nea zilei. Ea deschide pîrtia ma
rilor întreceri, ea poate da speran
țe sau... Oricum, ne-am ascuțit 
condeiele, ne-am pregătit mașinile 
de scris. Așteptăm startul 1

CONCURSURI PE SEMENIC
în frumoasa stațiune a avut 

loc etapa județeană a campiona
telor republicane școlare din Ca- 
raș-Severin.

Zăpada abundentă și 
rea excelentă asigurată 
sia județeană de schi, 
din întrecerea schiorilor 
adevărată sărbătoare. Au avut loc 
probe de slalom special și slalom 
uriaș, precum și curse de fond pe 
distanța de 5 km pentru fete și 
16 km pentru băieți. Iată cîștigă- 
torii la copii: 
bin Mărăgea. Traian Suciu, Liviu 
Bălătescu, Magda Cristian, F.ma- 
nuela Marieșan, Mia Vădraru; 
slalom special : Sabin Mărăgea, 
Traian Suciu, Silviu Butilcă, Lu
cia Selaru. Emanuela Marieșan și 
Eugenia Fici (toți de la școala 
sportivă din Reșița). La școlari, 
pe primele locuri în ambele pro
be s-au clasat Cornel Ruziska 
(Șc. gen. 3 Reșița) și Geta Ivă- 
nescu (Liceul 3 Reșița). La fond 
au cîștigat Robert Benczîc (Grup 

și Ildiko Kussyșc. I.C.M.R.) 
(Lie. 1).

este oare Cristudor ? — 
la el am pornit. Soter ne 
pe stadionul mic. Acolo,

Men îs.
Benga
Cu o

organiza
ție coml- 
au făcut 
școlari o

slalom uriaș: Sa-

Doru GLAVAN

REZULTATE DIN DIVIZIA B LA BASCHET
întrecerile diviziei B au conti

nuat duminică cu disputarea par
tidelor etapei a II-a a turului 3. 
Iată rezultatele înregistrate :

MASCULIN : Sănătatea Satu 
Mare — Mureșul Tg. Mureș 83—73 
(37—34) După o partidă disputată, 
victoria a revenit gazdelor 
au avut un final mai bun. 
mai multe puncte: Szolnoci 
Farkas 21 pentru Sănătatea, 
pectiv 
I.E.F.S.
(46—34); Mină Energie 
sul 76—68 (34—31) ; ‘
Arad
41—84 (22—36); Voința Tulcea 
Știința
Voința Buc. — Arhitectura 77—62 
(38—31) ; Medicina Tg. Mureș — 
Crișul Oradea 68—63 (41—28) ;
C.S.M. Iași — A.S.A Bacău 69—66

Molnar 27, Barna 
II — P.T.T.

care
Cele

23, 
res-

17,
117—73 
Progre- 

Constructorul 
Universitatea Brașov

Ploiești 72—69 (38—38) ;

Univ.(39—35) ; A.S.A. Sibiu — 
Craiova 77—61 (38—32).

FEMININ ■ Constructorul Ga
lați — Tomisțex Constanța 44—41 
(19—18) ; Sănătatea Ploiești — 
— C. SM. Iași 73—52 (36—20); Ra
pid Deva — Voința Brașov 57—82 
(29—40) ; I E.F.S. II — P.T.T. 52—26 
(19—13) ; Progresul — Medicina 
74—29 (40—10) ; Arhitectura — 
Universitatea 73—32 (28—17) ; Ști
ința Mediaș — Institutul pedago
gic Tg. Mureș 31—51 (14—23);
Știința Sf. Gheorghe — Voința 
Oradea 55—42 (24—16).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții Șt. Vida, C. 
Harea, Gh. Nicolâiță, P. Comșa, O. 
Guțu, C. Albu, D. Onciul, I. Io
nescu, V. Șteffinescu, Aurel Vasi- 
lescu, l. Jura, Z. Rîșnoveanu, Gh. 
Briotă,

ÎN CĂUTAREA UNOR MODELE
Din ampla scrisoare expediată de 

Fabrica de mase plastice și cauciuc 
„Dermatina" din Timișoara (sem
nată de tov. director mg. Alexan
dru Crîlov și de ing. șef Ioan Pop) 
cităm : „In cadrul unui vast pro
gram de măsuri al fabricii henna* 
tina — Prin care colectivele de 
muncitori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari din întreprinderea noas
tră își propun să acționeze pentru 
ridicarea calității produselor, folo
sirea rațională și valorificarea su
perioară a resurselor materiale, 
modernizarea tehnologiilor de fa
bricație și a utilajelor, diversifica
rea produselor — au fost cuprinse 
și o serie de măsuri privind îm
bunătățirea calității și diversifica
rea materialelor sportive... Pentru 
analizarea posibilităților de reali
zare a sarcinilor ce revin întreprin
derii noastre, precum și pentru a 
putea lua măsuri eficiente pentru 
realizarea noilor produse cate au 
ca scop creșterea mișcării sportive 
din țara noastră avem 
nevoie
C-N.E.F.S. trebuia să ni 
dispoziție, 
lor".

Și, trebuie să fim de acord că 
este o așteptare cam lungă pentru 

. că Dermatina n-a primit de la 
serviciul de resort al C.N E.F.S.. 
din trimestrul III 1973. mostrele 
pentru ventile necesare mingilor 
de volei, fotbal și handbal . din 
trimestrul IV, mode'ele de camere 
pentru diverse tipuri de mingi și 
de .a 1 august, mostrele de prote
ze centare pentru box Ciudată in
diferență, mai ales că „reprezen
tanții C-N.E.F.S., trebuiau să pre
vadă greutățile pe care Ie vor în
tâmpina pentru trimiterea mostre
lor". De acord

Firește ,,cel mai important lu
cru, însă, este în ce măsură obliga
țiile contractuale ale fabricii pen
tru anul 1974 vor satisface ceriu 
țele mișcării sportive. în acest sens 
redăm situația contractelor pe 1971 
comparativ cu planul ; camere 
mingi handbal — planificat 20 000 
per-, contractat 14 900; camere 
mingi volei: planificat 22 000 per., 
contractat 11 700 per.; camere mingi 
fotbal : planificat 33 000 per., con
tractat 26 000 per. în condiția în 
care contractele încheiata cu fabri
cile Flacăra Roșie București și 
Căprioara Sebeș-Alba sînt sub ni
velul planificării ne întrebăm în 
ce măsură se vor putea satisface

cerințele tot mai mari ale mișcă
rii sportive din țara noastră ? (n.r 
întrebare la care subscriem și pe 
care o punem la rîndul nostru ce
lor două fabrici). Menționăm că nu 
știm de ce fabricile susmenționate 
nu au încheiat contracte pină la 
nivelul planului" (n.r. mărturisim 
că nici noi nu știm, dar am fi 
foarte curioși să aflăm).

„Pe viitor dorim o colaborare 
cit mai fructuoasă". O dorință re
ciprocă și care colaborare vă u- 
răm să existe și cu partenerii de 
producție.

dc modelele

Sîntem în

neapărată 
pe care 

le pună Ia 
așteptarea

UN RĂSPUNS LACONIC 
(PREA LACONIC) Șl FORMAL 

întreprinderea de confecții Bo
toșani ne expediază un răspun» 
extrem de scurt, pe care nu este 
greu să-l reproducem in extenso: 
„în referire la adresa dv. nr..., vă 
comunicăm prin prezenta că am 
luat cunoștință de articolele publi
cate în ziarul nr... șt ne însușim 
criticile aduse referitoare la pro
dusele confecționate de întreprin
derea noastră, cu precizarea ci- 
avînd sarcini de export, care 
prioritate, 
tîrzieri 
produselor la F.P. Ulterior produ
sele \restante au fost onorate", 
(semnează: director ing. N. Pasă
re, șef C.T.C. ,M. Anghelache, șef 
birou desfacere, loan Bitta).

Scurt, dar nu și cuprinzător. 
Fără a nega importanța sarcinilor 
de export, nu putem fi de acord 
cu neglijarea pieței interne, deoa
rece între cele două probleme de 
producție trebuie să existe o per
fectă corelare și nicidecum un 
dezacord în ce privește calitatea, 
cantitatea și termenele de livrare. 
Nici un cuvînt despre intențiile 
pentni 1974, despre modul cum are 
de gînd să-și onoreze obligațiile 
Fabrica de confecții din Botoșani. 
Oare și în acest an susnumita uni
tate își va însuși „criticile aduse" ? 
Noi nu vrem să fim chiar atit de 
pesimiști. Să sperăm că nici con
ducerea fabricii.

au 
s-au produs unele în- 

în executarea și livrarea

Rubrică redactată de
Emanuel FANTANEAMU

P.S. Ne-au rămas datoare cu 
răspunsul .Tricodava- București 
(la două articole), I.P.M.S. Reghin, 
Consiliul pentru educație fizică și 
sport, sector 1 București, Inspecto
ratul școlar Județean Vaslui, 
C.J.E.F.S. Craiova, clubul Progresul, 
Inspectoratul Școlar al municipiu
lui București, C.J.E.F.S. Sibiu. A- 
mintim că în această direcție exis
tă șl prevederi legale. Au fost, 
oare, uitate 7 Așteptăm...
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PAOK SALONIC EVOLUEAZĂ LA PITEȘTI

O inițiativă valoroasă, — o pre
mieră în materie — a fost materia
lizată, recent, de către conducerea 
FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE 
CA DIN GALAȚI. Conf. univ. 
Balaiș. decanul acestei unități 
vățămînt, împreună cu corpul 
soral au hotărît ca, toți cei 
studenți, din ultimul an de 
să facă practică pedagogică, pe o pe
rioadă de două săptămini, în comuna 
Pechea.

Zi de zi, viitorii profesori de edu
cație fizică organizează și îndrumea- 
ză activitatea sportivă din cele trei 
școli din această așezare rurală.

Bucurîndu-se de sprijinul Comite- • 
tului comunal de partid, al primaru
lui Ion Marinescu, ei au posibilitatea 
să pună 
anii de

FIZI- 
Florin 
de în- 
profe- 
37 de 

studiu.

în practică cele învățate în 
studiu pe băncile facultății.

Inițiativa s-a devedit excelentă, iar 
rezultatele înregistrate confirmă că 
studenții, prin lucrul cu elevii, se 
integrează nemijlocit, se familiarizea
ză cu viața satului, cu mediul în 
care vor lucra, în momentul absol
virii facultății.

Realizările obținute de studenții 
gălățeni sînt notabile și ele confir
mă activitatea depusă în direcția ac
tivizării și consolidării sportului în 
această mare comună a județului.

Printre succesele obținute de stu
denții practiceni, se remarcă testarea 
a peste 2000 de elevi și eleve (con
form recentelor norme introduse de 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui), organizarea unei duminici cul
tural-sportive cu o participare nume
roasă, elaborarea unui program de 
exerciții de gimnastică pentru învio-

rare introdus la internatul școlar al 
comunei (în care sînt cazați 900 de 
elevi), inițierea a numeroase întreceri 
intcrclase, crosuri pe școală și comu
nă, participarea unui important nu
măr de tineri și tinere la concursu
rile prevăzute in etapa de iarnă a 
„Cupei tineretului" 

Am notat doar 
lizările celor 37 
Dar — trebuie 
tivitatca lor multilaterală 
ne apreciată de forurile 
munale și de conducerea facultății, 
care urmărește îndeaproape practica 
pedagogică, îi sprijină in laborioasa 
lor activitate pe cei ce mîine 
preda lecțiile de educație fizică

■ școlile dirt mediul rural.

ș.a. 
cîteva 

de 
reținut

din rea- 
studenți.
— ac

este bi
ce-

i
i
i
i
i

care 
mai 

cum 
și 

din 
re-

PE ClND Șl 0 VALOARE
INTERNAȚIONALA CERTA

IN BASCHETUL
STUDENȚESC FEMININ?
• De la competiții de masă, în echipe de 
divizia A • Din 24 de campionate națio
nale, 12 au revenit cluburilor universitare
• Politehnica și I.E.F.S. luptă 
pentru primul loc x

Am analizat, în rubrica noastră 
trecută, situația existentă în basche
tul masculin studențesc, arătînd evo
luția modestă pe care o au cele mai 
multe dintre formațiile noastre uni
versitare angajate în eșalonul supe
rior al întrecerilor pe plan național, 
valoarea lor redusă în arena interna
țională.

Astăzî, vom încerca să prezentăm, 
din aceleași unghiuri, situația basche
tului feminin, pornind de la ideea (și 
realitatea) că acest 
bucură de o mare 
rindul studentelor 
de formații consacrate și de elemente 
talentate, are o veche tradiție.

Ar fi de notat, dintru început, fap
tul că primul campionat național fe
minin, desfășurat în 1950, a fost eîști- 
gat de o echipă studențească — ȘTI
INȚA BUCUREȘTI — iar apoi, de-a 
lungul a 23 de ani, 11 ediții ale în
trecerii au revenit echipelor univer
sitare (Știința Cluj, I.C.F., Știința 
București. Politehnica București), ceea 
ce denotă o netă supremație.

Aceasta consemnează, evident, va
loarea constant ridicată pe plan na
țional a baschetului feminin univer
sitar, grija permanentă pentru găsi
rea celor mai bune soluții de pregă
tire, de formare In rîndul studentelor 
ti dragostei pentru acest joc sportiv, 
de selecționare a celor mal talentate, 
din echipele ce se întrec în compe
tiții de masă, pentru 
participă la cel mai 
baschetului feminin.

Și In actuala ediție 
lui, echipele universitare se numără 
printre protagonistele diviziei A, 4

joc sportiv se 
popularitate In 
noastre, dispune

formațiile ce 
înalt eșalon al

a eamplonaiu-

Telemac STRIOPOL

nou

Aspect din întîlnirea 
dintre două echipe stu
dențești participante în 
prima divizie : Univer
sitatea Cluj și Universi
tatea Timișoara.
dintre ele aflîndu-se în primele șase 
locuri ale clasamentului.

Deci, spre deosebire de baschetul 
studențesc masculin, echipele femini
ne s-au aflat, de fiecare dată, în 
lupta pentru primele locuri și, spre 
meritul lor și al antrenorilor care 
le-au pregătit, nu de puține ori, au 
și intrat în posesia titlurilor de cam
pioane. Iată că atunci cînd există 
pasiune și dragoste pentru culorile 
cluburilor sportive studențești este 
posibilă și realizarea unor rezultate 
de excepție, care mențin baschetul 
feminin studențesc la o bună valoare 
internă.

Munca susținută, modestia, talen
tul recunoscut al multor jucătoare 
au determinat selecționarea lor, repe
tată, în echipele reprezentative, par
ticiparea lor, cu unele rezultate no
tabile, la întrecerea celor mai bune 
echipe continentale, la alte competiții 
de anvergură.

Există premise ca printr-o pregăti
re superioară, la cel mai înalt nivel, 

echipele feminine studențești, prin

grija permanentă cluburilor de
care aparțin, să realizeze noi perfor
manțe și pe plan internațional. Par
ticiparea lor la diferitele „Cupe euro
pene", in unele faze superioare, este 
un indiciu că și în acest domeniu se 
pot înregistra noi salturi valorice. 
Echipe ca Politehnica și I.E.F.S. 
București au posibilitatea de a 
monstra că baschetul studențesc 
capabil de noi creșteri atit pe 
intern cit și internațional.

Prezența în eșalonul superior a 
mațiilor Politehnica, I.E.F.S., Univer
sitatea Cluj și Universitatea Timi
șoara, precum și a Universității Iași 
în partea a doua a clasamentului 
primei divizii naționale reprezintă o 
mărturie elocventă că baschetul fe
minin poate fi plasat printre sportu
rile studențești cu rezultate dintre 
cele mai buns, de la care se așteaptă 
și în continuare realizări pe măsura 
eforturilor ce se depun pentru ridi
carea sportului românesc pe o treap
tă cît mai înaltă.

de- 
este 
plan

for-

Paul 1OVAN

~ 1 „NOI TREBUIE SĂ ACȚIONĂM,
COMPETIȚIA 5 ?

TINEREȚII j NU TIMPUL 1“
Interesați să vedem CUM și ÎN CE 

PROPARȚIE sînt angrenați universi
tarii de pe Someș în „Cupa tinere
tului", CIT au avansat ei pe itinera- 
riile marii competiții, am întreprins 
recent un raid la cîteva dintre cate
drele de specialitate ale institutelor 
clujene de învățămînt superior, vizite 
pe care le-am dublat, însă — pentru 
conturarea unei imagini cît mai fide
le a situației — cu sondaje printre 
studenți și prezențe la locurile de în
trecere.

Primul intervievat : lector univ. 
Mircea Dumitrescu, șeful disciplinei 
educație fizică de la l.M.F. „Compe
tiția — ne relatează interlocutorul — 
avansează la toate sporturile incluse 
în programul ediției de iarnă, cel mai 
populat rămînind însă tenisul de ma
să, care a înregistrat, de la începu
tul semestrului doi, 870 de prezențe. 
Lui ii urmează șahul, disciplină care 
a adus in fața tablei cu 61 de pătrate 
circa 300 de studenți. Dc subliniat că 
ambele acțiuni se desfășoară sub pa
tronajul U.A.S.C. din institut, organi
zație care dovedește foarte mult in
teres pentru aceste activități. în ceea 
ce privește catedra de specialitate, 
sînt de reținut acțiunile pe care 
le-am organizat la schi, desfășurate 
la Băișoara, Hoia și Făget, unde au 
fost prezenți circa 280 de studenți și 
studente".

Despre bogatul program competi- 
țional de la șah și tenis de masă ne 
vorbește și șeful catedrei de la PO
LITEHNICA, conf. univ. Ion Moina. 
Ni se specifică, totodată, că întrece
rile de baschet și volei sînt în plină 
desfășurare, și-și exprimă regretul că 
studenții Politehnicii n-au putut da 
schiului caracter de masă pentru că 
magazia institutului dispune de un 
echipament minim.

Același regret aveam să-l întîmpi- 
năm și la AGRONOMIA, unde — 
conform relațiilor oferite de șeful ca
tedrei. conf. univ. Abro Cozanian — 
„avind numai 8 perechi de schiuri, a 
trebuit să suprimăm întrecerile de 
masă la această disciplină și să pre 
dăm schiurile celor care urmează să 
reprezinte institutul la faza pe cen
tru universitar. în compensație. A- 
gronomia s-a orientat masiv spre 
jocuri, categoric la care dispune dc 
sală și se bucură de largă audiență 
printre studenți".

Păcat însă că, chiar agronomii — 
viitori oameni ai terenului — tre
buie să stea la gura sobei, în loc să 
se fortifice pe pîrtiile înzăpezite și 
în aerul tare al muntelui...

înțelegem că ei — ca de altfel și 
omonimii lor de la Politehnica — 
s-au izbit de niște neajunsuri obiec
tive. Nu se putea însă face chiar ni
mic, astfel ca schiul să nu... alunece
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definitiv din programul „Cupei tine- I 
retului" ? •

împrumutul sau colaborarea între . 
catedrele institutelor din Cluj n-ar fi I 
fost, oare, o soluție salvatoare ? *

Evident, toate relatările au ținut 
să ne releve faptul că universitarii | 
clujeni au făcut pași importanți pe | 
itinerariile „Cupei tineretului".

Sondajele de opinie printre compe- | 
titori și vizitele inopinate la locurile I 
de concurs ne-au relevat, însă și ’ 
cîteva fațete nu tocmai roze : 1). în , 
comparație cu marea masă a studen- I 
țimii clujene, cifra prezentă în corn- • 
petiții este foarte mică ; 2). Cei an
gajați în întreceri sînt, în proporție I 
covîrșitoare, studenții anilor care au | 
inclus în programa universitară are 
de ducație fizică, ore in timpul că- I 
rora se și desfășoară multe dintre I 
întrecerile programate în cadrul „Cu
pei tineretului" : 3). La unele disci- ■ 
pline — de regulă jocurile — intre- I 
cerile inter-grupe sînt doar o forma- • 
litate, iar mulți dintre studenți nu... , 
cunosc titulatura competiției in care I 
sint angajați. I

Lacune pe care le-am dori rapid 
remediate, iar nu lăsate să le îndrep- I 
te timpul — după cum opina un ca- I 
dru de specialitate dorind să ne ate
nueze nemulțumirile pe care le ex- j 
primam. ?

Nușa DEMIAN ■

PROMISIUNI UITATE LA TIMIȘOARA...

Calaciștll și canoiștli de la PO
LITEHNICA TIMIȘOARA au be
neficiat multă vreme, șl cu rezul
tate bune, de baza nautică a Șco
lii sportive din str. Vasile Pîrvan

nr. S. Dar, la sfîrșitul lunii octom
brie a anului trecut, clădirea șl 
Instalațiile sanitare au fost demo
late. Desigur, sistematizarea malu
rilor rîului Bega a constituit e

necesitate obiectivă, dar cei ce au 
decis descompletarea bazei sporti
ve au uitat, din păcate obligația 
ce le revine prin LEGE de a re
construi unității afectate instalații
le necesare

S-au făcut promisiuni ferme că 
în scurt timp baza nautică va 
fi redată, în totalitate, activității 
(inclusiv clădirea și instalațiile sa
nitare) Dar, după cum se vede din 
fotografie (executată în ianuarie 
1974), totul a rămas... o simplă pro
misiune. Caiaciștll șl canoiștli ti
mișoreni continuă, totuși, să se 
pregătească în absența celor mai 
elementare condiții de Igienă.

Sperăm că forurile locale vor 
lua măsuri grabnice de Înlăturare 
a acestor neajunsuri, mai ale» că 
la Timișoara, datorită condițiilor 
atmosferica, activitatea competiția- 
nală șl de pregătire în această ra
mură sportivă nu cunoaște decît 
scurte întreruperi.

I
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Un vechi și foarte cunoscut 
activist sportiv, dr. Florian Șer- 
ban, remarca, cu prilejul re
centei plenare a clubului Spor
tul studențesc, eă există o anu
mită mentalitate potrivit căreia, 
atunci cînd se analizează activi
tatea unei echipe divizionare 
dintr-o perioadă de timp oare
care, singurul personaj pe 
nu-1 critică nimeni sau 
bine zis nu-1 critică așa 
trebuie, este jucătorul. Ca 
cînd acesta ar fi absolvit, 
oficiu, de răspunderea ce-i
vine în sfera performanței : ca 
și cum un consemn-bizar, desi
gur — generat nu din respect 
exagerat, ci de o inexplicabilă 
teamă de a nu complica lucru
rile și-ar propune să desco
pere doar parțial realitatea, e- 
vitînd confruntarea 
rul în deplinătatea

Și dr. FI. Șerban 
tă dreptate ! Pentru 
fie nevoie a face eforturi 
memorie, exemplele care să ne a- 
rate cît de puțin este făcut 
răspunzător jucătorul de fotbal, 
în raport cu ceilalți factori ca
re contribuie la neîmplinirile pe 
plan colectiv ale 
foarte numeroase, 
neplăcută regulă. în 
la momentele de 
întrecerii competiționale 
neori și mai devreme — ea mă
suri de îndreptare a situației, 
se aduc modificări în componen
ța conducerilor de secții și de 
cluburi, se renunță fără temei 
obiectiv, la serviciile unor an
trenori, sînt puși în discuție și 
înlocuiți medicii și chiar 
sorii. Pfnă și propriul 
în unele cazări, suspectat 
infidelitate, este acuzat eă 
și-a adus aportul moral la rea
lizarea obiectivelor propuse.

Despre jucători însă — Ia 
ora bilanțurilor periodice — 
mai nimic sau prea puțin ! Se 
spune doar așa, la modul gene
ral de exprimare și în termeni 
tehnici, că au existat unele lip
suri în ce privește capacitatea 
de efort sau unele manifestări 
de infatuare; că defensiva a 
fost penetrabilă și atacul insu
ficient de eficace. Dar referiri 
precise, concrete, la contribuția 
individuală a fiecăruia 
cei _____ _ _ _ _____
tul apărării culorilor clubului, 
nu 
no 
tîfice activitatea, la capătul unui 
sezon, să se pronunțe în spirit 
autocritic asupra a ceea ce con
stituie obligația lor față ds co
lectiv și performanță Aceasta 
pentru că, pe undeva, mai stă

cu 
lui. 
are 
că.

adevă-

perfec- 
fără să 

de

echipei, sînt 
constituind o 

schimb, 
scadență ale 

u-

ma- 
public, 

de 
nu

dintre 
cărora Ii s-a acordat credi-

se fac, de regulă. Și nici 
se cere jucătorilor să-și jus-

ruie ideea greșită care-i în
deamnă pe unii, chiar condu
cători, să se supună ei voin
ței și capriciilor jucătorilor și 
nu să-i facă pe aceștia a se 
subordona, fără rezerve, intere
selor echipei.

Există, însă, pe parcursul u- 
nui an competițjonal și mo
mente în care spiritul de res
ponsabilitate al jucătorului a- 
tinge cote maxime. Unul dintre 
aceste momente l-am putea pla
sa în cuprinsul perioadei pregă
titoare de iarnă. Mat exact, în 
prima parte a acesteia, în eta
pa acumulărilor montane cînd, 
fără excepție, eforturile depuse 
pentru o instruire de calitate, 
în condițiile deosebit de grele 
ale anotimpului friguros, pro
duc pur și simplu sentimentul 
unei sincere admirații. Cum se 
explică un 
Poate setea de mișcare, 
inactivitatea din vacanță 
fie o cauză; poate mediul sti
mulator al antrenamentelor sau 
înseși grijile competiției în pers
pectivă să determine o parti
cipare mai conștientă la reali
zarea sarcinilor de etapă ale 
procesului de instruire și edu
cație.

Demn de reținut es.te faptul 
că începutul este întotdeauna 
promițător. Că jucătorii pornesc 
la drum cu o doză de încredere 
și cu dorință de afirmare 
Treptat, însă, chiar din partea 
a doua a perioadei de iarnă, 
angajamentul lor față de pro
pria pregătire scade Inexplica
bil și totuși explicabil în ace
lași timp De cc ? Pentru, că ju
cătorii înșiși, primii interesați 
de viitoarea lor comportare în 
campionat, consideră suficient 
efortul depus pină atunci și 
tind către o relativă relaxare, 
exact în momentul în care se 
impune un nou impuls, către un 
vîrf de mobilizare generală. Pe 
de altă parte și atenția antre
norilor — îndreptată acum ex
clusiv asupra jocului și formu
lei de echipă — reduce munca 
de educație la dimensiuni ce o 
departajează net de instruire 
De aici, din acest punct în 
care practic se rupe, un anumit 
echilibru în sînul echipei, lu
crurile pot evolua în sens nega
tiv mai tîrziu. Pe parcursul 
competiției, responsabilitatea 
cătorilor devenind un, factor 
pendent de conjunctură. Șî 
invers. Adică, răspunderea 
dividuală și colectivă să 
aceea care să determine, în viața 
unei formații, împlinirea obiec
tivelor propuse.

Mihai IONESCU

asemenea lucru ? 
după 
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de- 
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IAR UJPESTI DOZSA LA ORADEA
Astăzi, două echipe bine cunos

cute în Europa, recomandate și de 
recentele lor performanțe din cu
pele europene evoluează în țara 
noastră ; la Pitești, PAOK Salonic 
întîlnește pe F.C. Argeș iar la O- 
radea, Ujpesti Dozsa pe F.C. Bihor. 
Formația din Salonic este dețină
toarea trofeului „Cupa Greciei" și 
a ajuns în sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor" unde va întîlni pe 
deținătoarea trofeului. A.C. Milan. 
U pești Dozsa. campioana Ungariei, 
s-a calificat și ea în aceeași fază 
dar a competiției nr. 1 
din Europa, C.C.E, și 
parteneră de întrecere 
Trnava.

Jucătorii lui PAOK 
sosit. în Capitală, ieri seară,, cu a- 
vionul. Ei au înnoptat la București, 
urmînd să se deplaseze la Pitești 
în această dimineață, cu autocarul, 
înainte de plecarea din Atena, re
numitul internațional Kudas, căpi
tanul formației, a declarat că par
tida de la Pitești prezintă un mare 
interes pentru echipa lui. „Vrem 
âă ciștigăm neapărat, a spus el 
Forma noastră e excelentă, cam
pionatul o dovedește, și avem ne
voie de verificări la maximum". 
F.C. Argeș va începe meciul cu un- 
sprezecele său — standard, adică : 
Stan — Pigulca. Olteana, Vlad, 
Ivan — Mustățea, M. Popescu —

a cluburilor 
va avea ca 
pe Spartak

Salonic au

Troi, Dobrin, Radu, Jercan. Pro
babil că antrenorii Coidum și Dima 
vor efectua schimbări pe parcursul 
întîlnirii spre a vedea și potenția
lul numeroșilor tineri jucători pro
movați în lotul primei formații, 
întîlnirea de la .............
dionul „1 Mai' 
inaugura, astfel, 
nai 1974 — va începe la ora 15.30

La Oradea, campioana Ungariei 
va prezenta, ca și la Arad, cea mai 
bună garnitură a 
ment : Lipovszki 
tentat succesor al .
— Losko, Harsanyi, Bankuti, Dunai 
III — Horvath, Toth, Zambo — 
Fazekas, Bene, Nagy. Recordmenul
— în activitate — al selecționări
lor în reprezentativa Ungariei, cu
noscutul Bene, a declarat după 
meciul de la Arad : „A fost o bună 
partidă, mai cu seamă dacă ne 
gîndim că și arădenii și noi sîntem 
la primele ieșiri ofici ile. Mă bucu
ră că am învins. In pregătirea 
psihologică a partidelor din „Cupa 
campionilor" contează creste succe
se". Orădenii au sosit luni acasă, 
venind de la Predeal. Ei au han
dicapul de a fi susținut foarte 
ține jocuri, mai cu seamă cu 
versari de prim ordin cum 
unsprezecele din Budapesta, 
antrenorul Ferenczî și elevii 
speră într-o replică forte.

<4
Pitești, de pe sta- 
— pe care se va 
sezonul lnternațio-

sa în acest mo
luri tinăr și ta
lul Szentmihaly)

pu- 
ad- 
este 
Dar
Iul

ȘTIRI • ȘTIRI ȘTIRI • ȘTIRI
Astăzi la Giurgiu

DONAREA — RAPID
Echipa Rapid va susține azi, 

Giurgiu, un meci de verificare 
divizionara B din localitate, Dună- 

sîm- 
vor 

fața 
unui

la 
cu

rea. La sfîrșitul săptămînii, 
bâtă sau duminică, feroviarii 
juca din nou în Giulești în 
suporterilor săi, în compania 
adversar din Divizia A care urmea
ză a fi desemnat (probabil. Steaua).

S.C. BACĂU— TURNEU 
IN IUGOSLAVIA

In cursul după-amiezii de mîi
ne, fotbaliștii de Ia S. C. Bacău 
vor pleca, în Iugoslavia, unde, la 
invitația formației • Velej Mostar, 
vor întreprinde un turneu de trei 
jocuri. Primul dintre ele se va dis- ' 
pută duminică, 10 februarie.

Mîine, ia București 
PROGRESUL — ETAR TÎRNOVO

Echipa bucureșteană Progresul 
își continuă suita partidelor amica-

le. Astăzi de la ora 15, pe stadio
nul din strada dr. Staicovici, „ban
carii" vor întîlni divizionara C, 
Rova Roșiorii de Vede, iar mîine, 
de la aceeași oră și pe același sta
dion, formația din prima divizie 
bulgară, Etar Tîrnovo. Duminică e- 
chipa bulgară va evolua la Pitești, 
în compania formației F. C. Argeș.

BULETINUL TRANSFERĂRILOR
La serviciul ___ _

țiel au mai fost depuse, în 
zile, cereri de transfer, însoțite 
cuvenitele dezlegări. Dintre 
depuse am spicuit cîteva s 
(Chimia Rm. Vjlcea). Mircea 
(Mureșul Deva) și Tichigiu 
București) — pentru Dinamo 
resti ; Ardeleanu (Progresul București) 
— pentru Sportul studențesc, 
(Corvinul Hunedoara) pentru 
Rădulescu (Metalul Plopeni) — 
F. C. Petrolul Ploiești, Cornaiht 
(ICSIM București) — pentru 
Hm. Vilcea. T 
Gheorghiu-Dej) 
lași.

de legitimări al Federa- 
ultimele 

de 
cererile 

Gojgaru 
Marian 

(Triumf 
Bucu*

Goea 
U.Ț.A., 
pentru 

Nicolae 
Chimia 

Samoilă (Trotușul Gh.
— pentru Politehnica

AZI A APARUT 
NUMĂRUL 402 

AL REVISTEI

VOM
Facem calea întoarsă spre Bucu

rești. Sintem aceiași care, în ajun, 
luasem ștartul, din dreptul terenului 
Ghencea, pentru jocul Stelei cu Chi
mia. la Rm. Vilcea.

Lingă noi, din întîmplare, în auto
car, Iordănescu. Un subiect dintre a- 
celea ee nu-ți vine singur în... întîm- 
pinare. E de felul lui mai tăcut, mai 
puțin locvace decît — să zicem — 
Lucescu, ceea ce nu-i strică deloc. 
Nu se abandonează ușor nici bucu
riei, nici tristeții și această înclinație 
spre echilibru ne vorbește despre un 
cm matur la... mai puțin de 21 de 
ani. Ce-i conferă acest atribut întil- 
nit, de obicei, la un jucător eu state 
mai vechi de serviciu pe dreptunghiul 
gazonului ? Poate faptul că a îmbră
cat destul de devreme tricoul echipei 
naționale, relativ la puțin timp după 
debutul la echipa de club, poate fap
tul că aproape odată cu satisfacțiile, 
fotbalul i-a prilejuit și necazuri, prea 
multe necazuri, pentru un jucător tî- 
năr. Nici in sezonul trecut, aidoma 
precedentelor, Iordănescu n-a scăpat 
de crampoanele adversarilor direcți. 
Se sfieste să-i numească, încercând 
să se împace cu gîndul că poate nu 
Io-a fost în intenție. Ne vorbește doar 
de consecințele loviturilor : „Nn ter
minasem bine, anul trecut, cu opera
ția de menise. Ia piciorul drept, cind 
o entorsă, eu întindere de ligamente 
ia glezna stingă, m-a ținut și in 
toamnă pe tușă o bună bucată de 
vreme".

— „Și acum, totu-i în ordine ?“
Puiu Iordănescu întîrzie un timp 

cu răspunsul, ne întreabă dacă vrem 
cumva să scriem ceva Ia ziar și. cînd 
află intențiile noastre, își cîntărește 
și mai mult gîndurile, vorbele... „Mă 
simt bine acum, raf-a priit trata
mentul la Băile Felix, unde am stat 
12 zile. Am făcut împachetări cu nă
mol și băi sulfuroase, și pentru ge

nunchi, și pentru gleznă. Să vă «pană 
băieții cum ne-am angajat cu toții la 
efort In pregătirile de la murite..." 

Face a pauză, după care reia în 
ideea la care se oprise : „Și ee pre
gătiri au fost iarna asta 1 Ca nicio
dată ! S-a lucrat metodic, solicitările 
fizice maximale fiind urmate de un 
program de recuperare și dezobosire 
judicios întocmit".

Ajungem, firește, să vorbim și de 
echipa națională. „In ziua convocării 
la lot, mă aflam iu plin tratament la 
Băile Felix. Regretam, intr-un fel, 
că nu sînt cu băieții, dar însuși 
antrenorul Valentin Stănescu ținuse 
să mă liniștea sscă : „Lasă Puiule, că 
pentru tine trenul naționalei nu e 
pierdut. Acum este necesar să-ți re
faci complet gleznele și genunchii". 
„Știți ce efect au avut asupra mea 
spusele antrenorului ? Cit de mult 
m-au liniștit ele ? Cit m-au stimulat, 
în plus, pentru pregătirea de iarnă !"

Mărturisește, apoi că, în cazul în 
care va „prinde" echipa pentru Paris 
va dori să joace tot înaintaș central 
retras, pentru că e postul care-i con
vine și că, în acest sens, și antreno
rii sint de acord. Cînd îi amintim cît 
de bine s-a descurcat sub tricoul cu 
nr. 11, m partida cu Cehoslovacia, 
cînd l-a depășit cum a vrut pe valo
rosul Dobias. Iordănescu înțelege alu
zia și are replica gata : „Cu o aripă 
stingă de meserie, cum este Marcu — 
după părerea mea un jucător dotat cu 
mari calități — n-ar mai trebui să 
se pună problema tricoului nr. 11. Și 
apoi, vă rog să mă credeți, chiar 
atunci cînd m-am descurcat pe extre
mă, tn-am simțit complexat de ideea 
că nu sînt decit o improvizație in 
post. Asta, atit Ia națională cit și la 
club".

Autobuzul se apropie, pe nesimțite, 
de București. Ocazionalul, dar atit de 
binevenitul nostru interlocutor simte,

parcă, nevoia să se întoarcă de unde 
a demarat discuția noastră și revine 
la... echipa de club : „Nu vă închi
puiți, poate, cît de mult dorim noi cei 
de la Steaua să ne comportăm la 
înălțime, în retur ! Cît dc mult exer
săm. în dorința de a ne însuși o idee 
de joe, structural modificată față de 
ceea ce am jucat pină acum. Sînt 
convins, și asta chiar v-aș ruga să în
serați în ziar, că in cele din urmă, 
vom reuși. Mai ales dacă, în scopul 
pe care ni l-ani propus, un timp oa
recare, Ia începutul returului, vom 
beneficia și de înțelegerea suporteri
lor noștri, cărora le cerem doar puți
nă răbdare. O îngăduință pe care, in 
numele echipei, eu o solicit și noului 
nostru antrenor care, pentru a putea 
culege, Ia rîndu-i, roadele muncii sa
le, va trebui să ne-o acorde", a în
cheiat discuția Puiu Iordănescu.

Din sumarul căreia vă recoman
dăm :

O Echipa națională intre două 
turnee de iarnă : ianuarie 1973 -«• 
ianuarie 1974 (O discuție asupra 
lotului reprezentativ în anul trecut 
și a perspectivelor noului loț car» 
s-a deplasat în Turcia).

© Reportaje de la pregătirile 
pentru noul sezon ale echipelor 
Steaua, Universitatea Cluj și Poli
tehnica Timișoara.

® Probleme ale fotbalului in dis
cuția recentei plenare a C.N.E.F.S.

® La „Interviul săptămînii", fos
tul internațional Vasile Alexandru

© O pagină de... „confidențe 
precompetiționale"

• Considerațiuni telinico-meto- 
dice asupra perioadei actuale de 
pregătire a sezonului

© Pagina de Magazin extern
© Continuarea paginilor de 

„Panoramic mondial 1973"
8 O corespondență înaintea 

meciului de baraj Spania — Iu. 
goslavia

• Rubricile permanente : Dialog 
cu cititorii. Sublinieri, Carnet ex
tern, Din fotbalul Internațional, 
Campionatele naționale in Europa

LOTO-PRONOSPORT

Gheorghe NICOLAESCU

„CUPA
(Urmare din pag. I)

TINERETULUI"
La Cîmpulung Muscel, de pildă, 

180 de tineri s-au întrecut la schi, 
pe dealul Sasului, iar alți 250 la 
săniuțe, pe dealul Mățăului.

Cîteva rezultate : Schi, fond (11— 
14 ani); Rozalia Ungureanu ; 19—30 
ani: Paul Iancu. Slalom (II—14 
ani) : Gabriela Bădescu; 19—30 ani: 
Aurei Cojocaru. Sanie, 11—14 ani: 
Irina Tudose; 15—19 ani : Olivia 
Popescu.

GALAȚI Studenții se

Catedra de educație fizică a 
Institutului politehnic din locali
tate (șef-lector Alexandru Miron) 
a găsit în organizarea Cupei tine
retului un nou prilej de Iniția
tivă. Pe baza unui riguros plan 
de măsuri, asistenții universitari 
Gheorghe Gonciu, Nicolae Heț- 
tlue $1 Adriana Ciolan, au orga
nizat întrecerile din cadrul popu
larei competiții de masă la >ive- 
Iul grupelor și anilor de studii. Ti
nerii sportivi s-au întrecut la șah. 
tenis de masă, schi, orientare tu
ristică, volei, bascheț ȘÎ fotbal. în

La Curtea de Argeș, întrecerile 
au avut loc pe pîrtia de la valea 
lașului, cu peste 200. de partici
pant! S-au evidențiat Maria Ologu 
și Maria Toader (sanie). Aurel Bi- 
țian și Cristina Georgescu (schi 
fond)

în fine, la întrecerile de la Ru- 
căr s-au remarcat Marineta Bel- 
dugarn și Lucia Ancu (sanie), Clau
dia Drăguț, Elena Catrinu și 
Gheorghe Butoi (tenis de masă).

ILIE FEȚEANU

întrec în Piatra Mare

concursul de schi, disputat la Pia
tra Mare, au cîștigat studenții 
Doina Jecu și Romeo Adamîu, iar 
în întrecerile de tenis de masă și 
șah, disputate fn sala cantinei stu
dențești și ia Palatul sporturilor, 
s-au impus N, Dubis și respectiv, 
C, Zătnescu »i Mariana Ruse. La 
locuri, cele mal numeroase echipe 
au prezentat anii I (subingineri), 
n și Iii (ingineri).

Finalele au loc săptămîna a- 
ceasta.

_ . t. SIRIOPOL

BUCUREȘTI Un concurs inedit 
la casa pionierilor 

din sectorul V

Conducerea Casei pionierilor 
din sectorul V a organizat zi
lele trecute un concurs inedit în 
cadrul „Cupei tineretului", o în
trecere de tir cu aer comprimat, 
într-una din săli a fost amena
jat un mini-poligon cu trei linii 
de tragere și cu instalație meca
nică de mînuirea țintelor. La 
concurs — condus și suprave
gheat de prof. V. Fota — s-au 
prezentat 82 de pionieri și elevi. 
Unii dintre ei s-au evidențiat ca 
buni ochitori, ca de pildă, Do
rin Boboșcă, care din 100 de 
puncte posibile a obținut 86. ceea 
ce pentru un țintaș începător 
constituie o performanță. ,

Iată cîștigătoril : categoria fl— 
10 ani (10 „diabolouri" — pușcă) 
fete — Emilia Martin (Șc. gen. 
165) 64 p, băieți — Gabriel Po
pescu (Șc. gen. 100) 76 p; cat 
11—14 ani fete — Alexandra 
Foamete (Șc. gen. 119) 76 p, 
băieți — Dorin Boboșcă (Șc. gen. 
188) 86 p.

Se aduce la cunoștința participan- 
ților că omologarea biletelor cîștJgâ- 
toare la tragerea obișnuită LOTO din 
1 februarie 1974. va avea ioe vineri. 
8 februarie, in loc de joi, 7 februarie 
1974.

Tot cu acest prilej reamintim par- 
ticipanțllor că. omologarea trageri! ex
cepționale Loto din 29 ianuarie 1974. 
va avea loc joi. 7 februarie 1974.

Deci, în această săptămlnă. omolo
gările premiilor la tragerile Loto vor 
avea loc astfel :

JOI, 7 FEBRUARIE — pentru trage
rea excepțională Loto din 29 ianuarie 
a.c.;

VINERI, 8 FEBRUARIE — pentru 
tragerea obișnuită Loto din 1 febru
arie 1974.

© Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fl televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la ora 
19.10.

© Mîine este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la tragerea Loto 
de vineri 8 februarie 1974. Vă rea
mintim că la această tragere ș! In 
continuare la toate tragerile și con
cursurile obișnuite Loto, Pronoexpras 
și Pronosport, participants cîștigători 
pot opta pentru un autoturism DA
CIA 1300 șl eventuala diferență în nu
merar.

Autoturismele se acordă în cadrul 
valorilor unitare ale cîștigurilor în 
numerar, indiferent categoria la care 
a fost obținut ciștigul (de o valoare 
cel puțin egală cu aceea a autotu
rismului DACIA 1300 — 70.000 lei),
felul biletului sau buletinului pe care 
a fost realizat, sau taxa de partici
pare per variantă.

PREMIILE concursului 
pronosport din 
3 FEBRUARIE 1974

Categoria I (13 rezultate) 190,58 
variante a 774 lei

Categoria a II-a (12 rezultate) 
2.426,95 variante a 142 lei

întrucât valoarea unitară a pre
miilor de categoria a III-a a fost 
sub plafonul minim de 2Q lei, con
form regulamentului fondul a fost 
repartizat celorlalte două categorii.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT



' Reluarea activității de bob pe 
pîrtia sinăiană este un eveniment 
Nu numai pentru mica familie a 
acestui sport care ne-a adus atîtea 
satisfacții, ci și pentru întreaga 
noastră mișcare sportivă. Eveni
mentul a trecut, poate, aproape ne
observat în atmosfera creată în 
jurul „mondialelor" de la St. Mo
ritz. Totuși, nu putem neglija efor
turile depuse de F.R.S.B. și de 
către forurile locale pentru a da 
în folosință o pîrtie ce devenise o 
„rara avis" pentru tinerii care 
s-au antrenat, timp de < trei ani, 
pe uscat, pentru a gusta 56 de se
cunde de coborîre 1

Evenimentul capătă o rezonanță 
deosebită, mai ales în contextul 
situației actuale cînd, mai mult ca 
oricînd, se pune problema schim
bului de mîine. Iată pentru ce co- 
borîrile „non-stop" pe pîrtia sină
iană semnifică graba, am putea 
spune febra cu care tineretul 
descifrează tainele acestui sport 
sau se perfecționează pentru a 
prelua ștafeta, într-un moment 
important în viața bobului nostru, 
acum la jumătatea drumului spre 
J.O. de la Innsbruck.

Acțiunea prezentă este în același 
timp curajoasă și salutară, știut 
fiind că, de trei ani, activitatea in
ternă a fost întreruptă, din lipsă 
de bază materială și în absența 
condițiilor meteorologice avanta
joase. Debutul acestui sezon ne dă 
multe speranțe. Tinerii noștri au 
participat la un stagiu de pregă
tire pe pista de sanie de la Ober
hof (R.D. Germană), iar în pre
sent se antrenează cu sîrg.

Un lucru este clar: succesele din 
trecut ne obligă să scurtăm realist 
viitorul, asigurînd continuitatea- 
Cine sînt speranțele noastre ? Iată 
cîteva nume : C. Vulpe, E. Bogdan, 
V. Bunea, V. Stoica, Șt. Chițu, M. 
Secui, N. Burbea, N. Stavarache — 
piloți ; P. Lospă, I. Popa, M. Fur- 
dui, H. Ilieșu, M. Huzum și alții.

Sezonul intern ne relevă activi
tatea a 10 secții de bob (ca nou
tăți : A.S.A. Brașov — antrenor I. 
Zangor și I.E.F.S. București — an
trenor I. Visulescu), peste 20 de 
echipaje și 12 competiții, iar la 
orizont campionatele europene de 
tineret (Cervinia — Italia, 9—10

februarie). Cine sînt artizanii noii 
promoții de boberi ? T. Rădulescu, 
Fl. Beldica, N. Moiceanu, C. Vulpe, 
N. Neagoe, I, Zangor, toți boberi 
cu vechi state de serviciu. Așadar, 
pista sipăiană nu reprezintă numai 
„bancul de încercare" al actualu
lui sezon ci, în același timp, „ram
pa de lansare" a noilor promoții 
de boberi.

Înaintea c. e. de la

CERVINIA (Italia)

Să aruncăm o privire și pe plan 
internațional. în fiecare tabără 
se țes planuri de atac (aproap* 
similare), pentru noua participare 
olimpică: preocupare pentru creș
terea și lansarea noilor generații 
de competitori, eforturi sporite 
pentru pregătire, înzestrarea ma
terială și participare la competi
țiile de anvergură. Așa se face că, 
la ora actuală, grație unei pregă
tiri superioare, ceea ce le conferă 
un plus de personalitate, un foarte 
mare număr de boberi tineri, din 
diferite părți ale lumii, s-au im
pus atenției generale.

V»

KORCINOI Șl MECKING
AU ÎNTRERUPT din nou

de-a 9-a partidă a meciului 
marii maeștri Viktor Korci- 

și Costa Mecking

Cea 
dintre 
noi (U.R.S.S.) 
(Brazilia), care își dispută în ora
șul american Augusta unul din 
meciurile turneului candidaților la 
titlul mondial de șah, s-a întrerupt 
pentru a doua oară (la mutarea 
89-a), într-o poziție complicată.

Korcinoi a obținut pînă în pre
zent două victorii, celelalte partide 
terminîndu-se remiză : 5—3.

FIȘIER

în totul R.F. Germania, cu toată 
forma excepțională a „siamezilor" 
Zimmerer-Utzschneider sau a lui 
Floth, privirile se îndreaptă și spre. 
Hell, Schnorbus, Krause. Elveție
nii au descoperit două mari ta
lente afirmate de doi ani : Caplazi 
și Maierhans, cărora li se adaugă 
Gaudenzi și frații Mergozzi. Itali
enii avînd prea mulți piloți, își 
aleg cu greu reprezentanții. Totuși 
F. Sarovia, Satumo sau Bonichon 
reprezintă valori certe. Austriecii 
încearcă de 3 ani fel de fel de 
formule, schimbînd mereu piloții. 
Căutarea tor nu se poate să nu 
dea roade : Glătzle, Stengl, Hrabie 
au fost ultimii piloți prezenți în 
focul întrecerilor de anul trecut, 
Dar azi ? S-ar părea că englezii 
nu pot uita că au fost deschiză
tori de drumuri și că au avut în 
Nasch um mare as. Ei își pun 
speranțele în Price, Baldwin, Fos
se, ca de altfel și francezii în Fol- 
lion. Rousset sau Bozon, spaniolii 
— în Rosal etc.

încheiem succinta trecere în re 
vistă cu speranța că F.R.S.B. își va 
concentra toate eforturile și aten
ția asupra schimbului de mîine, 
singurul în măsură să ne asigure 
menținerea în plutonul fruntaș al 
ierarhiei mondiale.

In anii fără Olimpiadă, patinajul 
artistic are un singur campionat, cel 
mondial. Nu vrem să șocăm opiniile 
curente, scriind aceasta. Dar nicio
dată campionatele europene, ca ace
lea la care am asistat, nu ni s-au 
părut mai subsidiare adevăratei pro
be, cea supremă, care urmează. Și 
am înțeles mai bine, de ce așii pati
nelor sint atît de discreți in aparițiile 
lor antemergătoare. evitînd pe cit se 
poate lupta cu adversari și... arbitri.

dent, pe gheața miincheneză, se mai 
pot ivi rectificări de poziții pe locu
rile următoare campionilor, dar tot in 
cadrul celor două reprezentative. O 
singură excepție, la dansuri, unde 
perechea engleză Hilary Green—Glyn 
Watts mai ține sus steagul unei școli 
altădată fruntașe.

Numai cei menționați mai sus vor 
putea fi văzuți pe podiumul „mon
dialelor". Europenii sint net distanțați 
în aceste probe și premierea vreunei

Gaby Seyfert, ba chiar 
amintirea. La Munchen, 

Dorothy Hamill, o nouă 
va face,

rie pe marea 
i-au estompat 
disputa ei cu
Peggy Fleming a Americii, 
cu siguranță, deliciul amatorilor de 
patinaj. Iar — ca să fim exacți — în 
ceea ce le privește pe De Leeuw sau 
Drahova, ne-ar surprinde să le re
vedem pe podium.

O „CLASA MEDIE” PUTERNICA

ION MATEI

A III-a SPARTACHIADĂ DE IARNĂ A U.R.S.S.
SE AFLĂ IN PLINĂ DESFĂȘURARE

La faza finală vor lua parte cei mai valoroși sportivi 
sovietici din disciplinele

Spartachiadele popoarelor din U.R.S.S., 
atît cele ds vară cit și cele de iar
nă, sint bune prilejuri de a aduna 
laolaltă pe toți cei dornici să se în
treacă în cadrul diferitelor discipline 
sportive, de la începători și pînă la 
maeștri emeriți. In momentul de față 
se apropie de sfîrșit prima etapă a 
Spartachiadei de iarnă la care au luat 
parte sportivi din fabrici și uzine, 
reprezentanții diverselor școli și insti
tute superioare de învătămînt, ai col
hozurilor și sovhozurilor etc. Baza 
tehnico-materială afectată Spartachia
dei de iarnă este foarte amplă, ea 
cuprinzînd mii de stadioane de ghea
ță, patinoare, baze sportive monta
ne, ș.a.

Cea de a doua etapă a Saprtachia- 
dei, în care se întrec reprezentanții 
orașelor, raioanelor, centrelor regiona
le, se va desfășura începînd din ziua 
de 12 februarie urmînd ca a treia fa
ză — Spartachiada republicilor unio
nale — să înceapă la 1 martie. între
cerile finale programate între 6 și 17 
martie, vor avea loc la Sverdlovsk și, 
Bakuriani, la start aliniindu-se cele 
mai reprezentative forțe ale sportu
rilor de iarnă din U.R.S.S. In Ural 
vor concura schiorii de fond, biatlo- 
iliștii, patinatorii de viteză și așii pa

HALTERE

KALEVI LAHDENRANTA (Finlanda)
Zilele trecute am pu

blicat știrea că noul 
recordman mondial de 
haltere, la categoria 
supergrea (stilul smuls) 
este finlandezul Kalevi 
Lahdenranta. Perfor
manța sa recentă este 
de 185 kg și ea depă
șește cu 1,5 kg vechiul 
record, realizat la sfîr- 
șitul anului trecut, de 
sovieticul Leonid Jabo
tin ski.

Blondul halterofil din 
„țara celor 1000 de 
lacuri" este un. super- 
greu cu fizic impună
tor. bine proporțfonat : 
are 1,92 m și aproape 
140 kg.

Anul afirmării sale se 
consideră a fi 1968, cînd 
la J.O. de la Ciudad de 
Mexico s-a clasat 
locul 7. \ 
pus pe plan mondial, 
devenind recordman al 
lumii. în mai multe 
rin duri, la stilul smuls, 
în schimb, la „aruncat" 
s-a arătat destul de de
ficitar și din această 
cauză nu s-a putut 
afirma cu destulă auto-

pe
Apoi, s-a im-

zăpezii și ale gheții
' 4

tinaj.ului artistic, far pe pantele de 
Ia Bakuriani se vor întrece săritorii 
de Ia trambulină,. schiorii probelor al
pine, săniuțele, etc.

Aceste două mari centre ale spor
turilor zăpezii se pregătesc intens 
pentru a găzdui finalele Spartachia
dei. La Sverdlovsk, în munții Uktussk, 
s-a construit un stadion' de iarnă, 
care răspunde celor mai moderne exi
gențe. O pistă de schi cu instalație de 
iluminat și tribună pentru spectatori, 
un hotel de 300 locuri pentru sportivi, 
un poligon de tir la dispoziția bia- 
tloniștilor, un turn destinat arbitrilor 
și 13 cabane ce vor servi ca vestiare. 
La Bakuriani au intrat în funcțiune 
trei schi-lifturi, o pistă de coborire 
de 1500 m și o alta de .2 700 m, o pis
tă pentru săniuțe, precum și două 
trambuline identice cu cele de la 
Innsbruck și Falun.

La finalele celei de a treia Sparta- 
chiade de iarnă vor lua parte mari 
campioni ai gheții: și zăpezilor. Cităm 
numele medăliăților olimpici : Viace- 
slay Vedenin, Gajipa Kulakova și A- 
levtina Oliunina, biatloniștii Alek
sandr Tihonov, Rinnat Safin, Alek
sandr Ușakov și alții. Așii patinajului 
artistic vor sosi direct de la cam- 
piqnatele mondiale, pentru a-și dispu
ta medaliile Spartachiadei. Printre pa
tinatorii de viteză vor fi prezenți Va
leri. Muratov și fosta campioană mon
dială Nina Statkevich La .săriturile 
de la trambulină va; lua startul prin
tre alții și cunoscutul campion Gări 
Napalkov.

Hocheiul nu a mai fost inclus în a- 
ceastă ediție deoarece ar fi produs o 
întrerupere a campionatului unional, 
iar Spartachiada ar fi fost de fapt o 
dublură a acestui campionat.

ITALIANUL GUSTAVO THOENI-
CAMPION MONDIAL LA SLALOM URIAȘ

~ -A s • “i, l'W:
Impresionantă, la Zagreb, a fost nu 

numai evoluția celor premiați. Re
marcabil este progresul general, la 
probele individuale. Posesorul tocului 
șase, maghiarul Laszlo Vajda, reali
zează un triplu-Lutz, pentru prima 
oară în istoria campionatelor euro
pene. Un patinator de mare clasă, ca 
Iuri Ovcinikov n-a putut termina de
cît al cincilea. Programe „libere" ex
celente, ca ale englezului Robin Cou
sins sau, la fete, Marion Weber, n-au 
fost suficiente pentru a-i clasa pe 
aceștia printre fruntași.

Există acum o „clasă medie" foar
te puternică de patinatori și a fi cla
sat in a doua treime echivalează cu 
o adevărată performanță. In această 
lumină, prezența campionului nostru, 
Gyorgy Fazckas, pe o poziție foarte 
apropiată de aceasta, după primele 
două probe, trebuie apreciată ca va
loroasă și exprimînd un cert progres. 
Din păcate, accidentarea sa (preci
zăm, încă dinaintea startului în „pro
gramul scurt") l-a privat de un rezul
tat edificator.

CONTRASTE...

TINERELE NOASTRE
HANDBALISTE

DIN NOU VICTORIOASE
VARȘOVIA, 5 (Agerpres). — Al 

doilea turneu internațional „ful
ger" de handbal feminin desfășurat 
la Liublin a fost cîștigat, ca și pri
mul, de formația Vulturul Ploiești.’ 

în cele două partide susținute, 
handbalistele românce au terminat 
învingătoare : 11—5 (5—2) cu MKS 
Liublin și 15—10 (8—5) cu Budo- 
vliani Kelce.

TELEX
In concursul internațional pe teren a- 
coperit de la Berlin, atleții polonezi au 
obținut două rezultate remarcabile. 
Grzegorz Cybulski a cîștigat proba de 
săritură în lungime cu 8,00 m 
record național de sală), iar .._____
Buciarskl a terminat învingător în pro
ba de săritură cu prăjina cu 
manta de 5,30 m.

(nou 
Wojceh

perfor-

de M
ediție

Profesoara și eleva își savurează succesul... Iată pe antrenoarea Inge 
Wischnewski, împreună cu sportiva pe care a condus-o de două ori pe 

prima treaptă a podiumului, campioana europeană Christine Errath. 
Telefoto : A. P. — Agerpres

Un patinator trebuie să fie cit mai 
„proaspăt", cit mai puțin uzat, pentru 
a avea șansa de a da întreaga măsu
ră a valorii sale, atunci cînd trebuie, 
la marile campionate.

Prin această - prismă trebuie privită 
și întrecerea ce s-a încheiat sîmbăta 
trecută la Zagreb și care n-a fost, de 
fapt, decît o „avanpremieră" a celei 
ce se va desfășura la 
alte patru săptămini.

perechi de dincolo de Ocean, la apro
piatele C.M., nu poate fi taxată decît 
ca o mare surpriză.

VICTORII CE VOR FI 
DE APARAT

GREU

IERARHIE STABILA

Munchen. peste

LA PERECHI

ritate. Ca urmare, 
J.O. de la Mflnchen, 
ratat trei Încercări 
„aruncat" șl a ieșit din 
concurs. „Dacă ml-aș 
putea pune la punct 
acest stil — spune Lah- 
denranta — aș deveni 
cu siguranță un adver
sar de temut chiar șl

pentru Alekseev". Deo
camdată, după Alek
seev, Mang și Batișcev 
— Lahdenranta este 
cotat pe locul 4 în 
lume.

Sportivul finlandez 
are 31 de ani și este de 
profesie polițist.

La St. Moritz au continuat campio
natele mondiale de schi alpin. La sla
lom uriaș, victoria a revenit lui 
Gustavo Thoeni (italia), în 3:07,92, ur
mat de Hans Hinterseer (Austria) — 
3:08,84 și Pierro Gros (Italia) — 3:08,91. 
Concurentul român Dan Cristea a ocu
pat locul 43 cu 3:34,16. Proba s-a des
fășurat pe o distanța de 1 290 m, cu 
o diferență de nivel de 405 m, în două 
manșe (cu 65 și respectiv 66 de porțl). 
întrecerile continuă, ,

O primă constatare, 
gerat-o și in cursul 
anterioare. Patinajul 
rată foarte bine consolidat in cele 
două probe de perechi. Aceasta, prin 
clasa înaltă a reprezentanților școlii 
sovietice, în primiți rînd, ca și a ace
leia din R.D. Germană. Patinatorii 
din cele două țari, fruntașe în aceas
tă specialitate, înregistrează succese 
și în probele individuale, dar avan
sul lor este: pregnant măi cu seamă 
la perechi și dansuri. Cuplul „ideal" 
Irina Rodnina—Alexandr Zaițev, ca și 
imbatabilii dansatori pe gheață Lud
mila Pahomova—Alexandr Gorșkov. 
merg cu siguranță spre medaliile de 
aur și la Olympia-Halle din Munchen. 
bine secondați de Ludmila Smirnova 
—Aleksei Ulanov și Nadejda Gorșkova 
— Evghenii Șevalovsfci, respectiv Nata
lia Linieiuk—Ghcnadi Karpanosov, 
cei din urmă un cuplu de dansatori 
în mare ascensiune. Intre cele două 
perechi berlin,eze Romy Kermer—Rolf 
Osterreieh și Manuela Gross—Uwe
Kagelmann se va da un „duel" pasio
nam pentru tranșarea unei rivalități, 
care la Zagreb și-a găsit o rezolva
re surprinzătoare, primii fiind răsplă
tiți cu argintul întrecerii. Deși, repe
tăm, evoluția celorlalți, în seara figu
rilor libere, a fost de-a dreptul splen
didă. E drept, săriturile Mănuelei 
Gross au fost pe muche de cuțit, 
foarte înclinate. Dar ce sărituri ! Evi-

pe care am su- 
unei transmisii 
european se a-

Sensibil diferită este 
■probele individuale. Aci, 
R.D. Germane, și-au validat și titlurile 
europene, urmînd linia pronosticurilor. 
Dar, pentru ei, a rămine pe prima 
treaptă și la Munchen ar fi o perfor
manță excepțională. Căci lupta va fi 
grea.

'In aparență, cel mai avantajat ar 
fi Jan Hoffmann, care urmează linia 
tradițională a promovărilor „în’timp", 
trecînd pe locul rămas liber prin re
tragerea celor care l-au devansat la 
Bratislava, adică Nepela și Cetveru- 
hin. Dar pentru elevul Juttci Miiller 
opoziția unor adversari de talia ame
ricanului Gordon McKellen sau, .mai 
ales, a canadianului Toller Cranston, 
va fi redutabilă. Chiar în ierarhia eu
ropeană, poziția lui Hoffmann nu este 
definitiv . fixată. Englezul John Curry, 
excelent ca stil și tehnică, sau puterni
cul trio sovietic — Volkov — Kovalev 
— Ovcinikov au încă un 
spus.

Mai sigură pe poziția ei 
Christine Errath. 
sportivă — am

situația în 
campionii

cuvînt de
ni se pare 

excelentă 
intenționat 

— dă dovadă nu numai de cunoștințe 
deosebite, dar și de reale calități de

Această 
subliniat

deosebite, dar și 
luptă. O crezusem ieșită din formă, 

Zagreb, după evoluția ei oarecare 
„programul scurt". Părea că Errath 
va păstra titlul, fără strălucire, 

sîmbătâ,

la 
la 
își .. .----- ----- ,------
In ultima seară, ' cea de ___,
sprințara Christine s-a întrecut pe si
ne. Un triplu-Flip, sărit chiar în fata 
primei camere de televiziune, de cite 
două ori dublu-Axel și dublu-Lutz, totul 
pe distanța a 1:30, pentru ca ritmul 
să nu scadă decît pentru foarte scurte 
„respiro", în toate cele 4 minute de 
evoluție, ne-au readus-o vie în memo- f

WOLFGANG ZiriMErtER (R.E.6.)
Puțini boberi in lume — ba 

spune chiar nici unul în afara 
„ii rosso volante", italianul Eugenio 
Monti — se pot lăuda cu buchetul de 
titluri șl medalii pe care l-a acu-

am 
Iul

mulat brutarul din Ohlstadt, Wolf
gang: Albert Zimmer er.

A ajuns la bob destul de tîrziu, la 
25 de ani, prinzînd gust după ce 
toată tinerețea jucase doar fotbal 
(sport căruia i-a rămas fidel și astăzi, 
socotindu-1 un exercițiu complemen
tar în pregătirea pentru bob). Per
formanțele sale meritorii — care în
cep din 1967, cînd cucerește medalia 
de* bronz la campionatele europene 
de bob 2 — sînt inseparabile de prie
tenia cu concetățeanul său din 
Ohlstadt, electricianul Peter Utzsch- 
neider, pe care-1 face frînarul său și 
cu care luptă împreună pînă cînd li 
se va spune în lumea bobului : „fra
ții siamezi".

în palmaresul temerarului pilot 
vest-german figurează un titlu olim
pic (Sapporo, 1972. la bob 2). 4 titluri 
de campion mondial (cîte două la 
bob 2 și bob 4) si 6 titluri de cam
pion al Europei (repartizate de ase
menea egal pe cele două ramuri ale 
bobului). Dar pentru, prima oară în 
cariera sa. acum. în 1974, la Saint- 
Moritz. Wolfgang Zimmerer cîștigă 
concomitent campionatul mondial și 
cu echipajul de 2 și cu cel de 4. 
Superioritatea sa în acest sport de
vine, astfel, indubitabilă la ora ac
tuală. El dispune de un material de 
concurs excelent, dar nu trebuie ne
glijați nici alți factori : riguroasa or
ganizare a muncii (și evoluției echi
pajului), startul extrem de exploziv 
(exersat pînă la saturație) și pilota
rea fără greș.

Zimmerer s-a născut la 15 noiem
brie 1940 la Ohlstadt (R.F.G.) și are 
un gabarit destul de modest față de 
modelul sportiv clasic; 1,75 m în 
înălțime și 75 kg.

Am scris despre John Curry că ni 
s-a părut a fi cel mai inspirat din
tre' patinatorii recentelor campionate 
continentale. Desigur, ne refeream la 
evoluția sa în proba liberelor. L-am 
preferat atunci, plutind parcă deasu
pra gheții, aproape ireal, decît așa 
cum ne apăruse eu două zile înainte, 
canonindu-se cu aridele figuri obliga
torii. Și ne-am gindit din nou cit de 
greu este să menții patinajul aca
demic, cel de pe vremea lui Nikolai 
Panin și Ulrich Salchow, alături de 
arta nouă, profundă, a unui Curry 
sau Ovcinikov.

Mai este încă altceva, aproape de 
neînțeles. Din moment ce noul regu
lament face o separație strictă între 
figuri obligatorii și libere, acordîncl 
clasament separat și medalii pentru 
primele, atunci de ce arbitrii acordă 
note cu atîia parcimonie Ia cele din
ții ? Se notează, mereu, între 3 și 1,5 
Ia obligatorii, iar cu peste 5 la libe
re... Nu numai atît. Concurentul pri
mește evident o „cotă" în plus cînd 
este cunoscut ea foarte bun la libere, 
iar celui mai puțin periculos i se 
scade nota în mod nejustificat. Ceea 
ce creează multe și îndreptățite 
nemulțumiri.

Și, încă o dată, remarcăm nereuși
ta experienței eu programul scurt de 
figuri libere. El poate fi util în com
petițiile mici, care se adresează tine
retului. într-un campionat european 
sar.- mondial, însă, acest „short-pro- 
grăm“ nu face decît să aducă o con
fuzie în plus, dezavantajînd pe pati
natorii bun: și lungind nejustificat 
competiția. Și așa cu destule și obosi
toare „lungimi".

Tradiționalul concurs de cros 
Catania a revenit la actuala ... 
atletului tunisian Abdelkader Zaddem, 
cronometrat pe un traseu în lungime 
de 11 km cu timpul de 33:52. Pe locul 
doi a sosit sportivul sovietic Mihail Je- 
lobovskl — 34:02, urmat la rtndul. său 
de Taieb Bourguerra (Tunisia) — 34:07, 
Rașld Sarafudinov (U.R.S.S.) — 34:17^
Zavko Kuzmanovlcl (Iugoslavia) 
34:18 și Antonio Mangano (Italia) 
34:19. La startul cursei, care a fost 
mărită de peste 40 000 de spectatori, 
fost prezenți 150 de concurențl.

ur
au

Radu VOIA

MARIA ALEXANDRU
CAMPIONATELOR

MUNCHEN, 5 (Agerpres). — 
„Sala Sporturilor" din Munchen va 
găzdui, între 22 și 24 februarie, 
campionatele internaționale de te
nis de masă ale R. F. Germania, un 
veritabil mini-campionat mondial, 
la care au fost invitați sportivi și 
sportive din 25 de țări, printre care 
și România.

Pe lista celor care au confirmat 
participarea se numără jucători

Sinabătă, 3 februarie; la Puteaux, 
apropiere de Paris, are loc meciul

in
... ...... -------   de

box pentru titlul mondial la categoria 
„mijlocie" dintre deținătorul centurii, 
argentinianul Carlos Monzon, șl șalan- 
gerul său mexicanul Jose Napoles. 
Monzon își pune pentru a 8-a oară 
centura în joc. El este în vîrstă de 31 
de ani și nu a suferit nici o înfrîn- 
gere în ultimii 7 ani. Napoles, care 
deține titlul mondial la categoria serrii- 
mijlocie. are 33 de ani. Se așteaptă ca 
meciul să fie urmărit de aproape 9 000 
de spectatori. Gala este organizată, de 

francez de cinematograf Alainactorul 
Delon.

de tenis de la Baltimore s-a 
cu 'victoria tlnărulul jucător 
Alex Mayer, tn finală. Mayer

Turneul 
încheiat 
american _ , __y__ , ___
l-a întrecut cu 6—2, 6—1 pe compatri
otul său Clark Graebner. Proba de 
dublu a fost cîștigată de cuplul Gra
ebner—Davidson care, în finală, a dis
pus cu 6—1, 6—4 de perechea ameri
cană Jeff Austin—Dick Bohrnsted.
a
Au luat sfirșlt Întrecerile de patina] 
viteză (rezervat sprinterilor) de la Da
vos. La masculin, victoria a revenit 
japonezului Masakl Suzuki cu un total 
de 122,425 p„ urmat de olandezul Jan 
Bazen 
Peter 
minin 
toarei 
136,050 _________ ___ ________
sa Sylvia Burka — 138,350 p. Din cauza 
timpului nefavorabil s-au disputat nu
mai trei probe.

— 122.860 p. și vest-germanul 
Muller — 122,OTSp. Concursul fe
s-a încheiat cu victoria patină- 
canadiene Kathy Prlestner — 
p. jecundată de _ compatrioata

PRINTRE FAVORIȚII
DE LA MUNCHEN

renumiți în frunte cu suedezii 
Stellan Bengtsson și Kjell Johan
sson, japonezii Itoh și Imano, so
vieticii Sarhoian și Gomoșkov.

Concursul feminin va reuni, 
asemenea, pe majoritatea 
retor fruntașe din Europa, 
care campioana româncă 
Alexandru și cehoslovaca 
Grofova.

de 
jucătoa- 
printre 
Maria 
Alice

Campionatele naționale la jumătate de drum

EVOLUȚII NECONVINGĂTOARE ALE ECHIPELOR
FRUNTAȘE D!N CAMPIONATUL UNGARIEI

CLASAMENTUL DUPĂ ÎNCHEIEREA 
TURULUI CAMPIONATULUI

UN RECORD AL LUI RRUMEL
V ______ _______CONTINUĂ SĂ REZISTE

Tom Woods (S.U .A.) — 2,22 m
NEW YORK, 5 (Agerpres). — Cu 

prilejul concursului internațional 
desfășurat pe teren acoperit la 
Seattle (Washington), atleta ameri
cană Francie Larrieu a stabilit cea 
mai bună performanță mondială în 
proba de o milă cu timpul de 
4:34,6. Vechiul record (4:36,5) apar
ținea aceleeași sportive și fusese 
stabilit în luna februarie a anului 
trecut.

Tom Woods a eșuat în 
de doborîre a recordului

tentativa 
mondial

pe teren acoperit 
tură în înălțime 
ticul Valeri Brumei cu 2,25 m), rea- 
lizînd doar 2,22 m.

în cursa de trei mile, pe primul 
loc s-a clasat kenyanul John Nge- 
no cu 13:08,2, iar sprinterul ame
rican Al Hearwey a cîștigat proba 
de 60 yarzi plat în 6,1. Marine Si- 
dler a corectat recordul S.U.A. în 
proba de aruncarea greutății cu re
zultatul de 16,90 m (vechiul record 
era de 16,03 m).

în proba de sări- 
(deținut de sovie-

in ultimele etape din toamnă au 
fost cîteva meciuri excelente, ca 
de pildă derby-urile budapestane. 
Vasas — Ujpesti Dozsa (4—2) și 
Ferencvăros — Honved (2—1). După 
aceste partide de mare spectacol 
mulți au început să vadă semnul 
redresării fotbalului maghiar. Dar, 
— ca un duș rece — au venit cî
teva eșecuri, de data aceasta în 
cupele europene. Vasas a fost în
vinsă de echipa engleză din liga a 
II-a, Sunderland, iar Ferencvăros 
a fost stopată în drumul spre etapa 
următoare de Gwardia, formație 
considerată atunci un team de va
loare medie în campionatul polo
nez. Inconstanța în joc a echipelor 
a continuat. Ujpesti Dozsa, de pil
dă, care a cucerit de cinci 
campionatul Ungariei, a avut o e- 
voluție plină de contradicții, 
jocurile de campionat, abia a reu
șit în trei etape, să obțină un 
punct, dar a jucat foarte bine în 
C.C.E. eliminînd pe Benfica Lisa
bona și calificîndu-se pentru sfer
turile de finală ale prestigioasei 
competiții continentale.

Vasas Budapesta, după revenirea 
antrenorului Lajos Baroti, a făcut 
un salt spectaculos în clasament, ca 
apoi — în scurt timp — să ajungă 
din nou în zona periferică a clasa
mentului. Reputatul tehnician, în
trebat despre această comportare 
necorespunzătoare a echipei, ex
plica situația precară și prin faptul 
că o parte dintre jucători nu duc o 
viață sportivă în cursul săptămî- 
nii. Baroti și-a dat demisia, pînă 
la urmă dar conducerea clubului 
nu a primit-o și a luat altă mă
sură, de data aceasta împotriva u- 
nor jucători. Au fost rechemați din 
totul național Vafadi și Vidate, 
care în jocurile de campionat n-au 
dat randament.

O situație aproape similară s-a 
întîmplat și la Ferencvăros. Aici, 
însă, antrenorul Ferenc Csanadi a

fost schimbat, locul -Iui fiind ocu
pat de cuplul Dalnoki — Dekany. 
Și alte conduceri de cluburi caută 
să-și-scoată echipa din impas prin 
schimbarea antrenorului. Chiar și 
la formația campioană, la Dozsa, a 
avut loc o asemenea schimbare. în 
locul lui Gyulâ Sziics a fost insta-

ori

în

1. Ujpesti D6zsa
2. Ferencvăros
3. păcs
4. Honvăd
5. Videoton
6. Tatabânya
7. Salgotarjăn
8. Răba E.T.O.
9. Csepel

10. M.T.K.
11. Zalaegerszeg
12 Vasas
13. Haladâs
14. Szeged
13. Egyetărtăs
16. Dorog

15
15
15
15
15
1.5
15
15
15
15
15
15

23—ÎS 
21—19
15— 13
18— 19 
21—19
19— 18
16— 21
13— 19
14— 23
15— 20 
15—20 
13—26

lat la cîrma echipei, în pauza de 
iarnă, Pal Varhidi. La Honved an
trenamentele sînt conduse acum de 
fostul portar Lajos Farago, care 
îl suplinește... pe Jozsef Meszaros, 
suferind de mai mult timp. Aceste 
schimbări de antrenori la echipele 
fruntașe par a fi simptom 
flectă criza 
maghiar.

O privire 
ne relevă o 
tante. Ca și 
locul I, înaintea returului se află 
tot Dozsa, urmată de Ferencvăros. 
Dar acum diferența de puncte din
tre prima și a opta clasată este de 
numai două puncte. Echipele din 
provincie au tăcut, în actualul cam
pionat un adevărat tur de forță, 
apropiindu-se de fruntașe. în a- 
ceastă postură se află Pecs, Salgo- 
tarjan, Tatabanya, Videoton și

temporară din
ce re- 
fotbalul

turului 
comba-

pe clasamentul 
apropiere între 
în urmă cu un an, pe

Gydr, formații mai modeste, 
cu multă, multă ambiție.

Suporterii — ca pretutindeni 
speră să vadă din nou meciuri fru
moase, să aplaude din nou rezul
tate bune în competițiile internațio
nale. Apoi, se pun multe speranțe 
în noile măsuri ce vor fi adoptate 
de către forul de specialitate. Noul 
președinte, Istvan Kutaș ca și 
Jozsef Krizsan, care a rămas în 
funcția de secretar general, premii 
că acțiunile preconizate vor contri
bui Ia redresarea fotbalului 
ghiar.

ma-

DEZSO VAD
„NEPSPORT" — Budapesta

IAIM74

^Bene, atacantul echipei Ujpesti Dozsa, în pas de... dans, tn imagine se 
mai văd Galambos (nr. 5), Jozsa, și Fekete (de la stingă la dreapta).

Fază din meciul Ujpesti Dozsa — Egyetertes (1—1) din prima ligă a 
campionatului Ungariei-

Corespondentă din Madrid

ECHIPA SPANIEI ÎNAINTEA BARAJULUI
DE LA FRANKFURT PE MAIN

Sorții au vrut, așadar, ca după con
fruntarea la nivel de cluburi — intre 
Dinamo București și Atletico Madrid 
— relațiile dintre fotbalul spaniol și 
cel românesc să continue, în viitorul 
apropiat, la nivel de reprezentative, 
ir. cadrul campionatului Europei. Sin
cer vorbind, trebuie să spun că tra
gerea la sorți pentru această compe
tiție a trecut aproape nebăgată în 
seamă aici. De ce ? Pentru că toată 
peninsula, de la utlimul „aficionado" 
pînă la ziariștii de specialitate, este 
preocupată de săptămini de zile, dc 
meciul-baraj pentru calificare în tur
neul final al C.M. dintre 11-le Spa
niei și reprezentativa Iugoslaviei.

Joia trecută, antrenorul „naționa
lei", L. Kubala a făcut cunoscut lo
tul jucătorilor preselecționați în ve
derea acestui eveniment. El cuprinde 
ca portari pe Iribar (At. Bilbao), Rei
na (At. Madrid), 
ca ăpărtăori pe : SoL 
(Valencia). Benito ~ 
Capon (Atletico), Uria (Oviedo). Pen-

Deusto
J. 

(Real
(Malaga), 
Martinez, 
Madrid).

linia
J.

tru 
Costas, 
(Barcelona), Pirri ’ (R. Madrid), Cla- 
ramunt (Valencia), iar pentru atac 
pe : Rexhach, (Barcelona). Valdez 
(Valencia), Garate (Atletico). Quini 
(Gijon), Galan (Oviedo), Amancio (R. 
Madrid), Rojo (At. Bilbao).

Utima noutate în această listă o 
constituie prezența lui Amancio, „ve
teranul" lui Real Madrid, cu care 
Kubala speră să rezolve mai bine 
sarcinile atacului spaniol în apropia
tul meci de la Frankfut/Main.

în cercurile de 
Spania se apreciază 
me, fotbalul acestei 
nou. în ascensiune, 
insă, mai valabilă în ceea ce priveș
te formațiile de club care pot benefi
cia, de exemplu de aportul unor mari 
jucători, cum este cazul lui Cruvff, 
aflat în rîndurile C.F. Barcelona. Dar 
Johan Cruyff nu va fi pe stadionul 
din Frankfurt/Main la 13 februarie și 
ca atare prestigiul fotbalului spaniol

de mijloc a reținut pe : 
Carlos, Asensi, Marcial

apărat în meciul cu Iugoslavia 
,11“ probabil: Iribar,

specialitate din 
că, în ultima vre- 
tări, se află, din 
Constatarea pare,

va fi t ~ ’
de următorul
Sol, Benito, Capon (Uria), J. Marti
nez, Claraniunt, Amancio, J. Carlos 
(Quini), Garate, Asensi și Valdez.

Dacă această echipă se va califica 
în turneul final al C.M., atunci, mal 
mult ca sigur, și în competiția euro
peană inter-țări, Spania va întilni 
România cu (aproximativ) aceeași for
mație. Cei 16 jucători care se vor 
deplasa la Frankfurt/Main vor fi găz- 
duiți cu cîteva zile înainte de meci la 
8 km de acest oraș, într-un mic hotel 
aflat în inima pădurii. A fost alege
rea lui Kubala care vrea să-și ducă 
jucătorii pe teren în plenitudinea 
mijloacelor fizice și psihice. Acum se 
naște viitoarea echipă a Spaniei, cea 
care va juca ulterior și în campiona
tul european cu formațiile României, 
Scoției și Danemarcei. Să vedem 
cum va arăta ea !

JUAN JOSE FERNANDEZ
Madrid, 5 februarie
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