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„CUPA DE CRISTAL" LA ATLETISM

NOWOSZ, DEMEC, WEISE, CRISTUDOR

LA SIBIU, ALFABETUL SPORTULUI ÎNCEPE

selecționată în 
reprezentativ al

Maria Antinie, con
stant 
lotul 
țării.

meroase vedete ale atletismului de 
sală. Amintim, dintre aceștia, pe 
polonezul Zenon Nowosz, unul 
dintre recordmanii mondiali ai 
cursei de 60 m (6,4 s) și pe fosta 
recordmană a lumii la

•* în înălțime, pe teren 
f Rosemarie Witschas (R.D.

nă) cu 1,91 m în 1973.
în cursul zilei de ieri a 

municat lotul atleților 
Germană care vor participa la 
„Cupa de cristal" : Eberhard Wei
se (autor al unui rezultat de 10,1 
s pe 100 m), Renate Ihle-Hoser 
(100 m — 11,3), Margit Olfert (lun
gime — 6,63 in), Rosemarie Wits
chas (înălțime — 1,88 m) și Ga
briele Greiner-Enwicht (greutate -r 
18,64 m). Fiecăruia dintre acești 
sportivi le-am prezentat perfor
manța cea mai bună, din 1973, îi» 
aer liber.

După cît se pare cea mai „tare" 
probă a concursului va fi, din pă
cate, și cea mai scurtă: cursa 
masculină de 60 m plat, la startul 
căreia vor fi prezenți, între alții, 
Nowosz (Polonia), Demec (Ceho-

săritura 
acoperit, 
Germa-

fost co- 
din R.D. 

vor participa

Ci-n panoramic sportiv al orașului de pe 
bin, ar înfățișa cititorului tradițiile sibiene, 
amplitudinea prezentului. Vă propunem să 

lăsăm firul istoriei, pentru a da actualității întîie- 
tate. în cetate și dincolo de zidurile ei, pînă la 
liniile imaginare ce delimitează județul, pulsează 
o vie activitate. Pe copacul, căruia vîrsta i-a dat 
puterea maturității, au apărut an de an noi ra- 
muri_ (sportive), coronamentul înfățișîndu-ne astăzi 
bogăția sa. De la atletism pînă la volei, găsim 
handbalul, judo-ul, rugbyul, baschetul, fotbalul, po
picele, sărituri în apă, călărie, gimnastica, ciclis
mul, modelismul, patinajul —> toate intrate pe fă
gașul performanței, al afirmării pe plan național 
și uneori, internațional. Să nu uităm, Sibiul este 
prezent. în lupta acerbă pentru cucerirea titluri
lor naționale cu 7 echipe de divizia A (handbal 
— 2, popice — 2, rugby, volei și judo), 10 de 
divizia B (baschet — 3, fotbal — 2, handbal 2, 
rugby — 2 și volei), 5 de divi'zia C (toate la fot
bal, firește) și 17 în diviziile de juniori și școlari.

Este, deci, vorba de aproape 40 de formații aflate 
pe toate treptele ierarhiei competiționale supe
rioare. Talentul și sirguința în pregătire — puse 
în evidență de antrenori pricepuți — s-au mate
rializat, în 1973, în aproape 50 de titluri naționale 
(de seniori și juniori), în 14 recorduri ale Româ
niei și — ca o expresie a dorinței de a pătrun
de in „înalta societate" — în două titluri balcani
ce (atletism și sărituri în apă), precum și în con
tribuția adusă la cucerirea altor două de către 
reprezentativele României. Este acesta — dacă 
vreți — un „certificat de garanție" care atestă as
censiunea permanentă a sportului sibian, perspec
tivele sale. Pentru că, iarăși e bine să nu uităm, 
acesta este „vîrful piramidei", bbza sa formînd-o 
zecile de mii de tineri și tinere angajați, cu o 
ritmicitate tot mai apropiată de necesități, într-o 
vastă și diversificată activitate 
și vara.

Sînt premise pe care sportul 
și de la care pleacă spre noi

sibian și le-a creat 
altitudini.

„TRIUNGHIUL" HANDBAL-GIMNASTICA-NATAȚIE

Am convingerea că 
iubitorii spoiturilor 
afara „triunghiului" se vor supăra. 
Poate că au dreptate, poate că nu 
au. Omul venit din afară, dar care 
a urmărit activitatea sibiană prin 
intermediul reprezentanților el, este 
tentat să facă această asociere, să 
plaseze în frunte „trio“-ul handbal- 
gimnastică-natație. Rațiunile sînt 
multiple și, sperăm, ele vor fi evi
dențiate de această înfățișare in 
extenso.

multi dintre 
rămase în...

M1NDRIE DE PIONIERI

Că handbalul are o puternică 
tradiție pe aceste meleaguri — este 
un lucru arhicunoscut. Sibienii se 
mîndresc că pasiunea pentru spor
tul cu mingea mică s-a răspîndit 
de aici și în alte colțuri ale țării, 
ajungînd la Iași, la Constanța, la 
Oradea. Există mulțumirea că s-a 
creat un anumit echilibru de forțe, 
propice pentru dobîndirea înaltei

performanțe, pentru crearea „deta
șamentelor" capabile să mențină 
pozițiile cîștigate. Chiar dacă Sibiul 
nu mai dă astăzi pleiade întregi 
de talente, el luptă în continuare 
pentru a răspîndi în rîndurile șco
larilor pasiunea pentru handbal și, 
cu siguranță, mîine — de aici sau 
de unde se vor afla — tinerii 
„contaminați" vor da „șefi de pro- 
moție", „tricolori" pentru Olimpia
dele din 1980—1984.

Cu două echipe 
două în divizia 
ziile școlare se 
componenți ai 
de întreprinderi 
litatea să promoveze în competiții
le care verifică talentul, puterea 
de muncă, dorința de afirmare.

Sibiul are numeroși tehnicieni 
reputați. Există însă o nefirească 
discrepanță între posibilitățile lor 
și rezultatele arareori convingătoa
re ale celor două 
Prof. Ioan Schuster, 
sportivă, ne explica 
prin cîteva carențe

în. divizia A, 
B și trei în divi- 
asigură miilor de 
formațiilor școlare, 
și comune, posibi-

divizionare A. 
de la Școala 
neconcordanța 

care ar putea

Recordmanul polonez Zenon Nowosz. unul dintre cei mai valoroși 
sprinteri

înaintea primului start în ediția 
a șaptea a campionatelor interna
ționale, pe teren, acoperit, alg Ro
mâniei, îngăduiți o sumară tre
cere în revistă a participării la

fi înlăturate, dacă eforturile 
uni. Deși există condiții, nimeni nu 
s-a interesat ca ele să fie fructifi
cate în interesul echipei masculine. 
Astfel, a fost posibil ca din octom
brie și pînă în ianuarie să nu se 
efectueze nici un antrenament. Și 
tot din cauza lipsei de colaborare, 
se fac cu greutate înnoirile. Tine
retul ar putea schimba mai rapid 
conservatorismul în pregătire, ar 
accepta un volum sporit de antre
namente, s-ar dărui țelurilor dispă
rute azi de la orizontul „bătrîni-

Hristache NAUM

sportivă, iarna ca

MARGIT OLFERT

„Cupa de cristal", competiție care 
s-a impus în ansamblul activității 
internaționale. Prima ediție, din 
1968, a avut loc în sala Steaua,

europeni
celelalte în sala din parcul „23 Au
gust". De-a lungul anilor au luat 
parte la întreceri atleți și atlete 
din 12’ țări de pe continent: Po
lonia de 6 ori, Bulgaria, Ceho
slovacia și Uniunea Sovietică de 5 
ori. Marea Britanie și Ungaria de 
3 ori, Austria, Elveția și Iugoslavia 
de 2 ori, R.D. Germană, R.F. Ger
mania și Grecia o dată.

Printre atleții care au evoluat 
sub cupola sălii bucureștene au 
fost prezenți șapte campioni olim
pici : Renate Stecher și Wolfgang 
Nordwig — R.D. Germană, Mary 
Peters — Marea Britanie, Wladi.v- 
slaw Komar — Polonia, Lia Ma- 
noliu și Viorica Viscopolcanu — 
România și Nikolai Avilov — 
U.R.S.S., cinci campioni europeni: 
Ilona Gusenbauer — Austria, Jorg 
Drehmel — R.D. Germană, Carol 
Corbu — România, Zenon Nowosz
— Polonia și Helena Fibingerova
— Cehoslovacia (ultimii doi au cîș- 
tigat anul trecut titlul continental 
de sală la Rotterdam), precum și un 
mare număr de alți sportivi 
certă valoare internațională.

Sîmbătă și duminică, la a 
tea ediție a competiției, vor fi 
zenți atleți și atlete din 11 
din rîndul cărora se detașează nu-

ROSEMARIE WITSCHAS
de

șap- 
pre- 
țări,

a aproape un an de Ia Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea Continuă a 
educației fizice și sportului, Sibiul se prezintă 

cu numeroase ți importante realizări. Activitatea spor
tivă de mase, organizată pe baze solide, pe princi
piile continuității ți diversificării, cuprinde in desfă- 
țurarea ei mase tot mai largi de oameni ai muncii, 
îndeosebi tineretul, iar sportul de performanță par
curge consecvent drumul spre afirmarea pe plan 
internațional.

Există încă domenii în care se pot obține rezultate 
superioare. Mobilizarea tuturor profesorilor de edu
cație fizică, într-o amplă ți permanentă acțiune de 
selecție, o colaborare mai temeinică, mai sinceră, 
subordonată total interesului comun, între tehnicieni, 
mai multă inițiativă, o folosire judicioasă (pe prin-

nu al pretențiilor) a spațiilor afecta-cipiul nevoilor ți nu al pretențiilor) a spațiilor afecta
te sportului, ridicarea procesului instructiv-educativ 
la nivelul actualelor exigențe internaționale sînt nu
mai cîteva din resursele ce pot fi valorificate in fo
losul sportului sibian.

Plenara C.N.E.F.S. a cerut întregului activ al miș
cării sportive sporirea considerabilă a activității, o 
muncă mai intensă, eforturi sporite în educarea spor
tivilor, disciplină. Sînt deziderate ce se cer a fi :m- 
plinite cu fermitate, pretutindeni, continuu..

Sibiul are posibilități multiple de a se situa, prin
tre fruntașele sportului din țara noastră. Hărnicia 
activiștilor ți tehnicienilor, talentul sportivilor, condi
țiile tot mai bune de muncă asigurate, îndrumarea 
de către partid asigură premisele unui nou și impor
tant salt valoric.

(Continuare In pag. a 2-a)

slovacia), Weise (R.D. Germană), 
Cristudor (România), capabili să 
realizeze performanțe de valoare, 
poate chiar să egaleze sau să în
treacă recordul de sală al probei 
— 6,4 secunde. Al doilea cap de 
afiș îl constituie aruncarea greu
tății la care participă cîteva dintre 
cele mai bune specialiste mondiale 
ale probei: cehoslovaca Fibinge- 
rova, poloneza Chewinska, Enwicht 
(R.D.G.) în măsură, fără îndoială, 
să corecteze recordul competiției 
(18,00).

RUGBYSTII DE LA FARUL5

AU PLECAT
IN ȚARA GALILOR

Ne spune prof. RODICA ȘICLOVAN, secretar general al F. R. V.

FOTBALUL

Rf/NÎRA

De la sfîrșitul lunii trecute, vo
leiul nostru are o conducere nouă, 
desemnată de plenara Comitetului 
federal. Ca un fapt care a reținut 
în mod special atenția, trebuie a- 
mintită alegerea în funcția de se
cretar general, al F.R.V. a fostei 
voleibaliste, Rodica Șiclovan, direc
toare a Centrului experimental Vi
itorul din 
tenția nu 
vorba de 
tită cu o 
pentru că 
credințată 
avînd în vedere eforturile 
le necesită voleiul nostru 
a-șî consolida activitatea 
pentru a se afirma la marile com
petiții ce îl așteaptă (anul acesta 
campionatele mondiale de seniori, 
anul viitor „europenele") și a fi 
din nou prezent la Jocurile Olim
pice, în Canada... La acest început

București. Și reține a- 
numai pentru că este 
cea dintîi femeie inves- 
asemenea funcție, ci și 
misiunea ce i-a 
nu este deloc

fost în- 
ușoară, 

pe care 
pentru 

internă.

de drum dificil, i-am adresat prof. 
Rodica. Șiclovan cîteva întrebări : 

y-Pentru readucerea voleiului 
ț între disciplinele sportive româ- 
' nejti cu prestigiu internațional, 

se «ere un efort deosebit în pri
miri rînd din partea federației. 
V-ain ruga să ne spuneți cum 
credeți că vă veți duce Ia ca
păt misiunea pe care v-ați asu
mat-o ..

— Este foarte adevărat că misiu- 
nea'-i grea, în situația delicată a vo
leiului nostru, dar ca activist per
manent în acest sport am învățat 
din multele greșeli care s-au făcut 
în volei, în ultimii ani, 
chiar la sediul forului 
al său. Știu că, alcătuind 
tiv unit din toți activiștii, tehnicie
nii, antrenorii, profesorii de edu
cație fizică și foștii sportivi, ne- 
băgați în seamă pînă acum, anga- 
jîndu-ne cu toată seriozitatea și 
răspunderea la complexa muncă de

îndeosebi 
conducător 
un colec-

redresare a voleiului, nu se poate 
să nu răzbim pînă la urmă..'. Din 
fire, sînt un om optimist și entu
ziast, cred în pasiunea și priceperea 
activiștilor noștri, în sprijinul lor 
și, mai ales, cred în noua generație 
de voleibaliști, 
să-i vedem disputîndu-și 
cupelor europene, cum 
.pidiștii și dinamoviștii 
ani, să-i aplaudăm pe 
celor mai prestigioase 
internaționale...

— Ce măsuri mai 
va lua actuala conducere a fe
derației pentru îndeplinirea a- 
cestor deziderate ?

— Primele măsuri s-au si
Ele
mai toate comisiile federației, prin 
care

IN ACTUALITATE

în aceste zile și în cele care vor urma, programul „amicalelor" de 
fotbal devine tot mai impozant Este și normal, am intrat în ultimele 
săptămîni de dinaintea reluării activității oficiale. Nu lipsesc nici jocurile 
internaționale. Ieri, la Pitești, sezonul fotbalistic internațional 1974 a fost 
inaugurat prin prezența deținătoarei Cupei Greciei (P.A.O.K. Salonic), pe 
stadionul din Trivale. în fotografia de mai sus — realizată de Paul Ro- 
inoșan — vă prezentăm un moment din această partidă, care a prilejuit 
o întrecere disputată și foarte spectaculoasă: Radu pătrunde impetuos, 
sub privirile portarului Hadgioanu și ale fundașilor echipei P.A.OiK., 
Fundukidis și Ținghiridis.

Citiți în pagina a IV-a, cronicile celor mai importante meciuri des
fășurate ieri. ,

i

Ieri dimineața a părăsit țara, pe 
calea aerului, echipa de 
Farul care va întreprinde 
teresant turneu în Țara 
Menționăm că este primul 
dintre rugbyul constănțean 
galez, fapt care ne face să aștep
tăm cu nerăbdare rezultatele spor
tive. pe care le dorim cît mai bune. 
Rugbyștii 
cu multă 
adevărat 
lor și. au 
garnitură 
cunoscuții 
Dumitru, 
ban, Bucos ș.a. I.otul este condus 
de fostul nostru internațional Du
mitru Tonescu, actualul 
al Farului. Reamintim programul 
turneului : cu R.F.C.
(9 februarie), cu R.F.C.
(12). cu R.F.C. Tailbach (15) și cu 
R.F.C. KenHghil] (18).

rugby 
un in- 
Galjlor. 
contact 
și cel

constănțeni s-au pregătit 
grijă în vederea acestui 
eveniment din viața 
deplasat cea mai bură 
din care nil 
internaționali

Marica, Motrescu, Dără-

vor lipsi
Florescu,

antrenor

Bonymaen 
Swansea

ÎN „CUPA TINERETULUI"

Peste tot, întreceri entuziaste!
. PE PIRTII, 

ELEVII DIN CIMPINA

de profesorii de edu- 
Ștefan Stănescu și

DUPĂ ETAPA INAUGURALA A DIVIZIEI A DE SCRIMA
pe care nădăjduim 

finalele 
făceau ra- 
acum 7—8 

podiumurile 
competiții

importante

luat ' 
se referă la reorganizări in

•credem că vom statornici un
Aurelian BREBEANU

De la rezultatele echipelor 
la comportarea celor ce le compun
© Dacă ziua bună se cunoaște de dimineață, pe Suzana Arde
ieanu o așteaptă un sezon rodnic ® A. Kuki, V. Draga, I. Pop, 
P. Szabo — exponenți merituoși ai „noului val" ® Promițătorul 
debut al echipelor școlare din București șl Oradea

Am subliniat, succint, în croni
cile noastre, cîteva aspecte mai 
deosebite din etapa inaugurală a

îndrumați 
cație fizică 
Felicia Joacăbine, elevii Grupului 
școlar energetic și din alte uni
tăți de învățămînt din localitate 
au luat parte la întrecerile de să
niuțe ale „Cupei tineretului". 
Primii clasați :

FETE: 1. Georgeta Tecu (Lie. 
ind. energetic), 2. Mioara Andrei 
(Șc. prof ), 3. Adriana Codreanu 
(Lie. ind. energetic).

BĂIEȚII: 1. FI. Năstase (Lie. 
ind. energ.), 2. M. Stroescu (Lie. 
ind. energ), 3. V. Covaci (Sc. prof.)’'

odată a cîștigătorilor „Cupei tine
retului", pe pîrtiile de la Straja 
s-au întrecut elevii Grupului șco
lar miner din Lupeni, sub supra
vegherea profesorului Iacob Juling. 
Laureații întrecerilor au fost Ni- 
colae Ciurea și Venera Ungu 
reanu.

Staicu BĂLOI, coresponden t

FILIPEȘTII DE PĂDURE 
ETAPA PE CENTRE 

DE COMUNE LA TENIS 
DE MASA

(Continuare în pag. a 2-a)

Sub soarele unei primăveri bucureștene timpurii, gheața de pe patinoa
rul natural al bazei sportive „Voinicelul" s-a topit. Din acest motiv, foarte 
populată a devenit mica sală de șah a complexului, unde elevii sectorului 4 
al Capitalei angajează zilnic partide în cadrul etapei de masă a „Cupei tine
retului". Și chiar dacă întrecerea se vă opri aici, fără a avea etape superioare, 
lupta este extrem de aprigă și de dirză.

campionatului diviziei A de scrimă. 
De data aceasta, considerăm util să 
ne îndreptăm atenția nu atît asu
pra comportării echipelor cît a ele
mentelor care le compun și, mai 
ales, asupra sportivilor vizați să ne 
reprezinte țara ,în seria de mari 
competiții ce va începe foarte cu- 
rind cu turneul de spadă de la Mi
lano, tradiționala Cupă Spreafico. 
pentru a culmina cu „mondialele", 
programate în a doua jumătate a 
lunii iulie, la Grenoble.

Marea majoritate a acestor tră-" 
gători alcătuiesc formațiile clubu
lui Steaua care, conform așteptă
rilor, au demarat puternic spre po
ziția de lider în toate cele patru 
probe. La floretă-feminin, Suzana 
Ardeieanu a fost trăgătoarea care 
a lăsat cea mai bună impresie, din 
tot lotul — atît de valoros — al 
clubului roș-albastru. Combativă, 
atentă, precisă în lovituri. Ardeiea
nu a și reușit frumoasa perfor
manță de a nu pierde decît un 
asalt din cele 20 pe care Ie-a sus
ținut. Sperăm să consemnăm, anul 
acesla, în palmaresul său și un 
mare rezultat într-uriul din turnee
le individuale la carte vor participa

igiimiiima iiiiniiimiiini

IN PAGINA A 3-a RUBRICILE:

a, in

debut in divizia A au fost SuzanaCele mai eficace florete ale etapei__  ___ ... i de
Ardeieanu (Steaua) și Paul Adalbert Kuki (C.S. Satu Mare).

fruntașele floretei noastre. Foarte 
activă și de o eficiență ridicată 
s-a dovedit Olga Szabo, în timp ce 
Ileana Gyulai și Ecaterina Stahl au 
lăsat impresia că n-au vrut să a- 
peleze mai mult la potențialul lor 
de luptă. Mai puțin solicitate. Vio
rica Draga și Ștefania Tudose, s-au 
achitat conștiincios de misiunea 
•lor.

Din celelalte echipe s-au impus 
prin substanțiale contribuții la re
zultatele dobîndite : N. Sturza și 
El. Doară (IEFS), M. Filip. E. 
Lucaci (Progresul), S. Szaplonczay 
(Medicina Tg. Mureș), A. Băcioiu 
(Șc. sp. nr. 1 Buc.) și C. Bndur 
(Viitorul), ,

în întrecerea echipelor masculine 
de floretă, am reținut omogenita
tea cvartetului stelist, M. Țiu fiind 
împreună cu M. Bănică, cei mai 
eficace. Aproape la fel de bine s-au 
comportat I. Falb și St. Ardeieanu.

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag a 2-a)

DE LA C.N.E.F.S

Florian ALBU-corespondent

SCHI DE MASA 
LA STRAJA — LUPENI

In localitate a avut loc etapa 
centre de comune la tenis 
masă din cadrul „Cupei tineretu
lui". Au luat parte tineri și ti
nere din Dițești și Filipeștii de Pă
dure. Cîștigători i Daniela Matees- 
cu și Valeriu Stanciu sub 15 ani 
și loan Serghei (peste 15 ani).

pe 
de

LA TURDA - APROAPE 4 000 
DE PARTICIPANT! I

țiile sportive din municipiul Tur
da. Pe patinoarul natural din lo-

în vederea desemnării campio
nilor pe școală la schi (fond), tot-

„Cupa tineretului" se află în 
plină desfășurare în toate asocia- (Continuare in pag. a 2-a)

!•ȘCOALA $i SPORTUL 
Î*DE PE CUPRINSUL TĂRII
rillllllilHllliilhlIlliiEllllllllllllIflIllllllllllililIlilIllllllllilllT

Ieri, general lt. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, a primit la sediul C.N.E.F.S. 
echipa reprezentativă de tenis de 
masă a R.P Chineze, condusă de 
tovarășul Liu Su-fia, care efectu
ează un turneu în țara noastră

Cb acest prilej au fost subliniată 
bunele relații dintre organizațiile 
sportive din R.S. România și R,ț». 
Chineză.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.
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calitate, pe pirtiile din jurul Tur- 
zii, în munții Băișorii, la Casa pio
nierilor, în școlile generale și în 
licee, pe amenajările unor asocia
ții sportive sindicale au loc între
ceri aproape zilnic.

Iată și cîteva rezultate. Tenis de 
masă s 1. Ilie Tulai, 2. Gh. Pintea, 
3. Ov. Marian. Șah: Gavrilă Brai- 
cu și Felicia Borza, locul I în dis
puta dintre reprezentanții școlilor 
generale. •

•»
«

ÎNTRECERI de săniuțe 
IN COMUNA TOPORU 

(TELEORMAN)
z încă de la startul „Cupei tine
retului", sportivii din comuna To- 
poru-Teleorman s-au angajat

cu toată însuflețirea în întreceri. 
La săniuțe, de pildă, Ileana Pro
dan, Hermina Gheorghe, Nicullna 
Stroe și Dorina Zîrna s-au aflat 
printre cele mai active partici
pante. Băieții și-au desemnat cei 
mai buni concurenți prin Radu 
Mănăilă, Ion Osiac, Gheorghe Că
tălină și Petre Ursu.

In același timp la tenis de masă 
s-au evidențiat Ion Duțan, Ion Ia- 
cob, Dumitru Parpaliu și Ion 
Vitan.

în comună mai au loc șl între
ceri de șah.
Ion CUȚURESCU, președintele 
asociației sportive „Spicul" Toporu

PESTE 600 DE CONCURENȚI 
LA REGHIN

CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE" LA TENIS DE MASĂ
CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SCHI-FOND ALE
JUNIORILOR SE VOR DISPUTA LA BUȘTENI

HANDBAL Intre 12 șl 17 februarie 
ee va desfășura la Iași cea de-a doua 
ediție a „Trofeului lașului** la handbal 
feminin. La întreceri, care se vor dis
puta sistem turneu, în sala sporturilor, 
vor lua parte patru echipe divizionare 
din țară — Universitatea Iași. Rulmentul 
Brașov, Textila Buhuși și Universitatea 
Cluj — și două echipe de peste hotare: 
I.S.C.O.J. Chlșlnău și Start Lodz din 
primele campionate ale U.R.S.S. și Po
loniei. • Echipele de băieți și fete ale 
Școlii sportive Tg. Mureș au efectuat 
turnee în R.P. Ungară și Cehoslovacia. 
La Budapesta, formațiile din Tg. Mureș 
au întilnit echipele de juniori ale ciul 
bului Ferencvaros. In ambele întîlnirl 
au ieșit învingători handbalistii mure
șeni: 15—12 (5—fi) la fete și 19—18 (11—10) 
Ia băieți. In continuare .formațiile scolii 
sportive au participat la un turneu la 
Kosice. Echipa feminină s-a clasat pe 
locul 3, iar cea masculină pe locui 5.

LUPTE Clțtbul sportiv Rapid București 
organizează sîmhătă șl duminică tradi
ționala competiție dotată cu „Cupa 16 
Februarie‘<, aflată la a 27-a ediție. La 
întrecerile de greco-romane șl libere, 
programate în sala Ciulești (sîmbătâ de 
la ora 17 și duminică de la ora 9) vor 
participa seniori șl juniori de la toate 
cluburile bucureștene cu secții de lupte, 
printre care șt numeroși sportivi cu ca
tegorii superioare de clasificare.

POLO. In Cea de a doua etapă a 
campionatului municipiului București 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
SENIORI; Dlnamo — Progresul 7—5 (2—1; 
0—2. 1—0, 4—3); I.E.F.S. — Școlarul 4—2 
(0-0, 0-0, 1—1, 3—1); Rapid - Petrolul 
Ploiești 9—3 (3—0. 3—2. l-H. 2—0): JU
NIORI: Școlarul — Șc. sp. 2 6—4 (1—o, 
1—1. 2—1, 2—2); Progresul — Șc. sp. 1 
13—o (3—o, 3—o, 3—o, 4—o); Rapid — Di
namo 5—4 (1—1, 1—1. o—i 2—0).

SĂRITURI IN APA Primii clasați 
în campionatuF-de copii al municipiului 
București (sărituri de la trambulina de 
I ni): băieți A: Valentin Clupltu (Pro
gresul) 300,50 p, Victor Bastar (Scclarul) 
232.50 p: băieți B: Remus Sohaclu ~ 
gresui) 102.40 p; fetițe A: 'Elena 
tică (Progresul) 310.85 p. Anca Fâ«e- 
țean (Școlarul) 287,50 p; fetițe B 
landa Feher (Progresul) 167,40 p __
men Bădescu (Progresul) 161.90 p.'Dani
ela Co.ianu (Progresul) 144,25 p. Dumi
nică, de la ora 11. va avea loc un con
curs de verificare a lotului republican

VOLEI In sala Giuleștl, se va des
fășura „Cupa 16 Februarie'*, la care iau 
parte echipele masculine I.E.F.S. Bucu
rești, Steaua I. Rapid și Steaua II. Re
gulamentul competiției prevede disputa
rea obligatorie a cinci seturi în flecare 
rr.eci. Azi sînt programate primele par
tide: Steaua I — Steaua II șl Rapid — 
I.E.F.S. (dc la ora 15,30). Slmbătă, 'de 
la ora 16,00', au loc meciurile: Steaua I 
— I.E.F.S. șl Rapid — Steaua II iar 
duminică de la ora 8,30, se întilnesc 
I.E.F.S. — Steaua II șl Rapid — 
Steaua I.

Eforturile conjugate ale organi
zațiilor U.T.C. și comisiei sportu
rilor de iarnă a Consiliului orășe
nesc Reghin pentru educație fizi
că și sport au asigurat o bună 
mobilizare și organizare la etapa 
pe localitate din cadrul „Cupei ti
neretului" (peste 600 de concurenți) 
la săniuțe, schi și șah. Cîțiva 
dintre cîștigători:

SĂNIUȚE. Fete 11—14 ani : 
Magda Kovacs. Băieți: 11—14 ani: 
Iosif Fărcaș, 15—19 ani: Gudrin 
Altzner. SCHI. Băieți, 11—14 ani: 
Ilie Fiorea, 15—19 ani: loan Tu- 
droan, 19—30 ani : Nicolae 
tiurca.
Dan.

Liviu MAIOR, corespondent

Bu-
FETE, 15—19 ani : Elena

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

Cea mai frumoasă serie de victorii, 
la această probă, a realizat-o însă 
tînărul A. Kuki (C.S. Satu Mare) 
care a adăugat noi trăsături de 
maturizare stilului său și a obținut 
nu mai puțin de 17 succese în cele 
20 asalturi susținute. Vedem în a- 
ceasta și o promisiune pentru „mon
dialele" de tineret de care ne mai 
despart doar două luni. Satisfăcă
tor au mai evoluat : I. Szentkiraly 

Satu Mare), T. 
(IEFS), G. Urso- 
Heim (Polit. Ti- 
(Șc. sp. Oradea), 
spadă al Stelei, 
în etapa de în- 
trei consacrați

(Pro- 
Cîrs-

: Io-
Car-

și C. Moise (C.S. 
Petruș. St. Alexiu 
viei (Progresul), E. 
mișoara), F. Hetz

Antrenorul de 
C. Steiian. a rulat 
ceput 6 trăgători :
și trei tineri, iar dintre toți aceștia 
singurul care a avut o comportare 
sub nivelul obișnuit a fost C. Bă
răgan, N. Iorgu și Al. Istrate par 
bine lansați pe orbita marilor re
zultate, iar tinerii P. Szabo și O. 
Zidaru s-au situat în apropierea 
lor din punct de 
ției pe planșă ca 
obișnuite.

A. Pruzsinszky, 
Vlad au alcătuit 
dus formația 
poziția, de vice-lider. Și tot pe un 
trio de valori apropiate s-a bazat 
și IEFS-ul : C. Duțu, - - ■ '
G. Cerea.

In ceea ce privește 
Tg. Mureș, ea își va

în
vedere al evolu- 
și al rezultatelor

C. Kiss șt Șt. 
nucleul care a 

C.S. Satu Mare pe

N. Istrate si

pe Medicina 
putea relua

Zilele trecute, pe cele 12 mese 
instalate în sala liceului „Vasile 
Boaită" din Rm. Vîlcea, s-a des
fășurat cea de a patra ediție a 
„Cupei școlilor sportive" la tenis 
de masă.

Au participat 150 de copii și ju
niori, reprezentînd școlile sportive 
din : Arad, Bistrița, București (Șc. 
sp. 1 și 2), Buzău, Craiova, Drobe- 
ta Tr. Severin, Odorheiiil Secuiesc, 
Pitești, Timișoara, și Rm. Vîlcea. 
A absentat doar Școala sportivă 
Petroșani.

Competiția, s-a desfășurat pe e- 
chipe și individual, băieți și fete, 

•’Re categorii de vîrstă. întîlnirile, 
multe dintre ele de un bun nivel 
tehnic (în special la copii) au evi
dențiat preocuparea sporită a pro
fesorilor și antrenorilor" 
unități de profil, pentru 
nă selecție și formarea 
cepții moderne, bazată 
ofensiv, în continuă mișcare.

Cei mai bine pregătiți s-au pre
zentat sportivii de Ia Craiova (fete 
și băieți, prof. Cătălin Cojocarii). 
Buzău (fete, antrenor Emil Băcioiu). 
Școlile sportive bucureștene nr. 1 
(fete) și nr. 2 (băieți, antrenoare 
Geta Pitică), Rm. Vîlcea (fete și 
băieți, antrenor Viorel Mateescu), 
Pitești (fete, antrenor Doina Badi), 
Odorheiul Secuiesc (băieți, antrenor 
Ferenc Nagy), Timișoara (băieți, 
prof. Vlăsceanu și antrenor Finkl).

Clasamente, echipe fete, cat. 10—

Instabilitatea condițiilor meteoro
logice provoacă mari dificultăți în 
organizarea întrecerilor finale ale 
unor campionate naționale de schi.

De la federația de specialitate ni 
s-a comunicat că finala campionatu
lui republican de fond pentru ju
niori va avea loc, în zilele de 14 și 
13 februarie, la Bușteni și nu la 
Predeal cum se stabilise inițial. 
Modificarea a fost determinată de 
starea bună a pîrtiilor de concurs 
de la Bușteni.

Săritorii cu 
mai mult de 
sei de zăpadă. Pe majoritatea tram
bulinelor stratul de nea este destul 
de subțire, fapt ce a îngreunat în 
mod vizibil buna desfășurare a an
trenamentelor. Din această cauză, 
campionatele naționale de sărituri, 
ce trebuiau să se dispute Ia Miercu
rea Cîuc, au fost amînate pentru 
o dată ce se va anunța ulterior.

schiurile au avut cel 
suferit din cauza lip—

din aceste 
o mai bu- 
unei con- 

pe un joc
PENTRU RETUR

Reprezentanții Școlii sportive din Craiova, învingători în competiția de 
VîlceaZa Rm.

12 ani: 1. Craiova, 2. Pitești 3.
Odorhei; cat. 13—14 ani: 1. Cra
iova, 2. Buzău, 3. Șc. sp.

DE SCRIMĂ
poziția pierdută în măsura în care 
Bela sau Ștefan Damjanschitz, ori 
Vitalyos se vor apropia mai 
de nivelul lui A. Pongraț 
Huszar, pilonii echipei în 
inaugurală a diviziei.

Electroputere ca și C.S.M. 
se află în situația ingrată de a-și 
construi echipe noi, formațiile lor 
suferind descompletări în ultimele 
sezoand.

Ia sabie, Steaua a prezentat un 
cvartet ce îmbină în proporții ega
le experiența (AI. Nilcă, Gh. dul
cea) cu tinerețea (L. Pop, N. Mus
tață). Este un aliaj echilibrat ce 
a produs o echipă omogenă, cu o 
bună capacitate de 
eficient s-a dovedit 
de Pop și Culcea. 
schimb, a pierdut 
meciul cu Tractorul.
Brașov are o garnitură destul de 
fragilă la prima vedere dar sabre- 
rii săi acoperă 
fizic (gabarit, 
bună și rapidă 
Dintre ei s-au
Ș. Vlad și D. Popovici, Dar_ nu ui
tăm că A. Creițaru 
n-au apărut decît într-un meci și 
deci nu au putut să-și etaleze și 
ei calitățile. De la IEFS au fost 
mai activi M. Sandu și E. Turcu, 
în schimb Ia C.S.M. Cluj așteptam 
o mai bună comportare din partea 
lui Al. Csiki și Z. Rohony. Sperăm 
în revirimentul lor la etapa urmă
toare. Deci, la sfîrșitul lui martie !

mult 
și E. 
etapa

Cluj

luptă. Cel mai 
Nilcă, urmat
Mustață, 

„cadența"
Echipa din

în 
în

carențele de ordin 
greutate) printr-o 
mînuire a armei, 

impus M. Frunză,

și O. Duția

Cred în pasiunea și priceperea tehnicienilor
(Urmare din pag. 1)

nou stil de lucru și un alt climat. 
Cele mai urgente măsuri efective 
vor privi sistemul competițional, 
pregătirea sportivilor, pregătirea și 
perfecționarea cadrelor. Sigur, nu 
vom neglija nici faptul' că trebuie 
să ne străduim permanent pentru a 
«ehîmba anumite mentalități cum 
ar fi tendința unora spre scepti
cism, neîncrederea în potențialul

LOTO-PRONOSPORT
amănunte în legătură cu 
CONCURSUL PRONOSPORT DE 

DUMINICĂ
Programul concursului Prono

sport de duminică 10 februarie a.c. 
este alcătuit din 13 meciuri atrac
tive din campionatul italian divi
ziile A si B.

Pentru a veni în sprijinul parti- 
eipanților publicăm mai jos rezul
tatele întîlnirilor anterioare între 
echipele incluse în acest concurs : 
1 : Cagliari—Foggia : 1973—74
— i—] ; ii : Cesena—Milan : 1973—
74 = 0—1 ; HI : Fiorentina—Ge
noa : 1— • -
nazionale ' —
- 4_i și 0—2 ;
i-o; 
tus- 
i-i; 
1973—74 = 0—2 ;
Bologna : 1971—72 =

0—0 și 0- 
Vll : T.
3—1

?i
VIII : Sampdoria—Lazio : 

3—1 .
IX : Brindisi—Avellino : 1973 
: 3—2 ; X : Catania—Perugia: 

‘ ' 1972—73
= 0—0 ;
1972— 73 
= 1—2 ;
1973— 74 

Parma—Reggina :

U~’i > A. J.'-'X V.XXVAJ.XV*

1973—74 - 1-0 ; IV : Inter- 
Verona : 1971—72

; 1972—73 = 1—0 și 
1973—74 = 3—1 ; V. Juven- 

•Napoli : 1971—72 = 2—2 și
1972—73 = 0—0 și 1—1 ;

VI : Lanerossi— 
2—3 și 1—2;

0—4 ; 1973—74 
Roma—Torino : 

și 0—2 ; 1972—73 
0—2 ; 1973—74

1972— 73 =
= 0—4 ;
1971—72 =
= 1—0
= 0—1 ;
1971—72 =
0—1
—74
1971—72 - 2—0 Și 0—1 ; 
_ 2—0 și 0—1 ; 1973—74
XI : Catanzaro—Novara : 
- i—i și O—l ; 1973—74
XII : Palermo—Spăl :
= 1—1 ; XIII :

1973— 74= 1—1.

și 1—2 ; 1973—74 *

actual și mai ales în posibilitățile 
echipelor naționale. Tentativa noas
tră are nevoie de un suflu nou, de 
muncă și entuziasm, de optimism, 
de un climat propice realizării a 
tot ceea ce ne propunem. De aceea, 
principiile după care vom lucra au 
în vedere în primul rînd colabo
rarea, conlucrarea tuturor factorilor 
interesați în redresarea voleiului, în 
redobîndirea locurilor fruntașe în 
ierarhia mondială. Firește, avem 
nevoie și de un oarecare răgaz pen
tru consolidarea activității voleiba- 
listice, dar și de mai multă răb
dare din partea unor oameni care 
se grăbesc în aprecieri si în ho- 
tărîri.

— în ceea ce privește șansele 
actualelor reprezentative în com
petițiile internaționale viitoare, 
nm sesizat în rîndui multor spe
cialiști opinii mai puț'sn încreză
toare. unele chiar pesimiste...

— Nu-mi plac oamenii pesimiști 
și nu cred că există motive pentru 
astfel de poziți de neîncredere. Am 
convingerea că rezultatele voleiba
liștilor și voleibalistelor noastre vor 
fi din ce în ce mai valoroase. Dar 
nu trebuie să ne pierdem numai- 
decît cumpătul, este nevoie și de 
răbdare. Ce mă face să fiu con
vinsă că se vor obține performanțe 
bune ? Faptul că avem material 
uman de calitate, avem tineri în
zestrați, tehnicieni de valoare mon
dială. condiții de pregătire la nivel 
superior! Cu o activitate mai.'bine 
organizată, prin eforturi conjugate 
și avînd o viziune clară și obiectivă 
a posibilităților existente, 
trebuie să fie, în orice caz, 
bune.

— Anul acesta vor avea 
campionatele mondiale și 
masculin și la feminin, comne- 
lifîe Ia care echipele române tre
buie să-și propună calificarea 
pentru J.O. Cum priviți acest

important eveniment volebalis- 
tic ?

— Oricît ni s-ar părea de mult 
pînă în toamnă, timpul este scurt 
pentru un examen așa de greu. 
Trebuie să realizăm o progresie va
lorică constantă de acum și pînă la 
ora „expediției în Mexic”, astfel ca 
echipele noastre să treacă cu nota 
10 prima încercare: clasarea pe 
primele locuri în seriile respective. 
Căci de ea depinde în bună mă
sură și șansele lor în fazele urmă
toare. Vom lua măsuri în toate pri
vințele. dar cu deosebire în cele ale 
valorificării fiecărui sportiv, care 
trebuie să se întreacă pe sine, să 
se prezinte în formă maximă. Vom 
veghea Ia efectuarea unei temeinice 
pregătiri la loturi (prin colegiul an
trenorilor). la intensificarea muncii 
educative și a pregătirii psihice, la 
participarea conștientă a sportivilor 
la antrenamente. Oricum, echipele 
române vor merge în Mexic hotă- 
rîte să obțină rezultate cît mai 
bune și calificarea la Olimpiadă...

roadele 
mai

loc 
la

Firește, ne plac entuziasmul, opti
mismul, încrederea, gîndiirile sin
cere cu care interlocutoarea noastră 
pornește munca în cadrul federației 
de volei, dar ne vedem obligați să 
subliniem încă 6 dată că problema 
redresării voleiului românesc (un 
sport cu reale posibilități la noi și 
față de care iubitorii săi formulea
ză pretenții justificate) nu este de
loc simplă. Ea implică necesitatea 
depunerii unor eforturi considera
bile, serioase, necontenite pentru 
sporirea capacității și randamentu
lui forțelor existente, paralel cu o 
amplă acțiune de modificare a 
structurilor organizatorice actuale, 
prin care să se asigure saltul dorit, 
în perspectivă Redresarea voleiului 
ni se pare a fi mai degrabă un 
proces care trebuie condus cu mult 
realism, abilitate, trudă consec
ventă. ..

• Tragerea Loto de mîine va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
39,10. Biletele pentru această tra
gere Se mai pot procura și astăzi 
din toate agențiile Loto-Pronosport.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 6 FEBRUARIE 1971

GENERAL DE PREMII 
lei djn dace 39.241 lei

FOND
). 162.339 
report

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

6 10
Plata premiilor

’pitală de la 14 februarie, pînă la 
6 aprilie ; în țară de la 18 februa
rie pînă la 6 aprilie 1974. inclusiv

vg începe în Ca-

Rubrică redactată de
LOTO — PRONOSPORT

DIVIZIONARELE B DE RUGBY
ÎN FAZA PREGĂTIRILOR

OFICIUL NATIONAL DE TURISM „CARPAȚT — BUCU
REȘTI, prin Agențția de excursii cu turiști români în străină
tate, București, Cai. Victoriei nr. 100 (telefon 16.44.31) și 
Oficiile județene de turism din întreaga țară, oferă un Bogat 
program de excursii în R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. Ungară, U.R.S.S., R.P. Chi
neză —r R.P.D, Coreeană cu date de plecare în aprilie, mai 
și iunie 1974.

De asemenea, continuă înscrierile pentru excursiile cu 
date de plecare în luna martie a.c.

La cererea colectivelor de saîariați din întreprinderi, insti
tuții, cooperație, cluburi și asociații sportive, organizații 
obștești, școli etc. se organizează excursii pentru grupuri 
compacte, cu diferite mijloace de transport pe itinerarele și 
la datele stabilite prin programele respective.

Pentru turiștii din Capitală care călătoresc în străină
tate pe cont propriu se asigură și rezervări de bilete de tren 
și avion prin filiala de turism din București, Bd. Republicii 
nr. 197, telefon 35.84.52.

PUBLITURISM
—■■■■■i ■■■■ ■■■ ii ■■.■w

nr. 1 
București; cat. 15—18 ani: 1. Bu
zău. 2. Rm. Vîlcea. 3. Șc. sp. 1 
București; echipe băieți, cat. 10— 
12 ani: 1. Craiova, 2. Odorhei, 3. 
Drobeta Tr. Severin ; cat. 1.3—11 
ani: 1. Șc. sp. nr. 2 București, 2. 
Rm. Vîlcea, 3. Craiova ; cat. 15—18 
ani: 1. Craiova, 2. Timisoara (A), 
3. Odorhei.

Individual, fete, cat. 10—12 ani: 
1. Dana Scurtu (Craiova), 2. Daniela 
Dumitrescu (Pitești), 3. Ecaterina 
Ionescu (Craiova) ; cat. 13—14 ani:
1. Virginia Popa (Șc. sp. 1 Buc.),
2. Mihaelâ Sandu (Craiova), 3. Mo
nica Păun (Craiova); cat, 15—18 
ani: 1. Simona Petrescu (Buzău), 
2. Tamara Savu (Buzău), 3. Mi- 
baela Ungureanu (Rm. Vîlcea); bă
ieți, cat. 10—12 ani: 1. O. Popescu 
(Craiova), 2. S. Patru (Craiova), 3. 
C. Boescu (Drobeta Tr. Severin) ; 
cat. 13—14 ani: 1. D. Tăcutu (Rm. 
Vîlcea), 2. V. Fodoran (Șc. sp. 2 
Bur.), 3. V. Teodorovici (Craiova) ; 
cat. 15—18 ani: 1. S. Naidin ~ 
iova), 2. E. Tdr6k (Odorhei), 
Farkaș (Timișoara).

Clasamente generale (prin 
mulare de puncte, echipe și 
vidual), fete: 1. Craiova 36 
Buzău 32 p. 3. Șc. sp. 1 București 
21 p : băieți: 1. Craiova 43 p. 2. 
Odorhei 22 p, 3. Rm. Vîlcea 19 p ;

(Cra-
3. Z

acu- 
indi- 
P, 2.

băieți + fete: 1. Craiova 79 p, 2. 
Rm. Vîlcea și Buzău 34 p, 3. O- 
dorhei 28 p, 4. Șc. 
rești 26 p, 5. Pitești 
beta Tr. Severin 16 
2. București 14 p, 
10 p. 9. Bistrița 3 p

Din parted M.E.I.
sportive Rm. Vîlcea (directoare F- 
lena Stănărîngă), cîștigâtorii au fost 
răsplătiți cu numeroase cupe, pre
mii, diplome. De asemenea, echipe
lor Ie-a fost oferit și un pliant cu 
fotografiile tuturor formațiilor par
ticipante. în același cadru festiv, 
inspectorul principal din M.E.I., 
Gheorghe Dragomir, a felicitat-o pe 
maestra emerită a sportului Geta 
Pitică, pentru îndelungata sa acti
vitate depusă în cadrul școlii spor
tive, pentru munca plină de pasiu
ne cu care se dedică depistării și 
creșterii de noi cadre pentru spor
tul de performanță.

In programul competiției s-a re
zervat și o după-amiază în care e- 
chipele participante au vizitat o- 
blectivele industriale și de interes 
turistic din municipiul Rm. Vîlcea.

Competiția a constituit 
propagandă pentru tenisul 
să, atît sub aspect tehnic, 
ducativ, încununînd astfel 
turile organizatorilor.

prof. Marius LĂZÂBESCU
Școala sportivă nr. 1 București

sp. 1. Bucu- 
p, 6. Dro- 
7. Șe. sp. 
Timișoara 
Arad 0 p.

a Școlii

19 
P,
8.

10.
Și

o bună 
de ma- 
cît și e- 
și efor-

T. 
în 

loc.

Echipele din seria a H-a a cam
pionatului Diviziei B de rugby se 
pregătesc cu asiduitate pentru re
luarea întrecerilor. In ceea ce pri
vește situația formațiilor în clasa
ment, aceasta este asemănătoare 
cu cea din grupa întîi. Și aici, 
trei echipe, Cimentul Medgidia, 
Constructorul Constanța șl I. 
Constanța, se află detașate 
frunte, Candidind la primul
Această serie are și o caracteris
tică specială : toate formațiile par
ticipante sînt din județul Con
stanța, așa că n-ar fi exclus ca 
numărul echipelor din această 
zonă, prezente în eșalonul supe
rior, să se mărească la trei.

■ Formația Cimentul Medgidia, 
antrenată de Șt. Vrinceanu, face 
parte din vechile grupări rugbys- 
tice, ea bătînd de mai multe ori 
la porțile Diviziei A. Este un XV 
cu experiență, cu tendință spre 
un joc ferm îp atac și în apărare. 
Existența unei pleiade de jucători 
tineri va favoriza, cu siguranță, 
evoluția acestei garnituri în apro
piatul sezon competițional.

Pe locul al doilea se află Con
structorul Constanța care, în ca
zul cîștlgării meciului restanță, 
va egala Cimentul, păstrînd șanse 
reale pentru cucerirea primului 
loc în clasament, dorință pe care 
antrenorul I. Tănase speră să o 
realizeze la finele returului.

în sfîrșit, I.T.C. vizează și ea 
locul întîi, deși la ora actuală o 
despart de prima clasată 4 puncte 
(e drept, avînd și ea un joc res
tanță). Rugbyștii de la I.T.C., an-

trenați de I. Tomescu, au dat do
vadă în prima parte a campiona
tului că dispun de o înaintare 
activă, ce-și bazează acțiunile pe 
un joc tactic bine orientat spre 
treisferturi.

Surpriza seriei a constituit-o Chi
mia II Năvodari, care ocupă lo
cul IV, în urma celor șapte victo
rii realizate în tur. „Noul 
bine antrenat de antrenorul I, Co
lac, asigură astfel, cadrele nece
sare formației din prima categorie. 
C.F.R., Voința și Portul, toate trei 
din Constanța, sînt formații ti
nere, cu mulți jucători în plină 
rodare, obiectivul principal al An
trenorilor fiind, în momentul ne 
față, formarea unor sportiv) bine 
pregătiți din toate punctele de ve
dere, capabili să joace la un nivel 
cît mai bun. Merite în această di
recție au antrenorii : A. Rădu- 
lescu, I. Bercu și G. Stanciu, care 
se străduiesc să formeze rugby ști 
de Valoare.

Să amintim și de evoluțiile for
mațiilor Dacia, Șc. sp. 2, Farul II 
din Constanța, Albatros Eforie 
Sud și Ideal Cernavodă, care prin 
comportarea lor au dovedit că nu 
sînt încă rodate, ele avînd 
componență multe elemente 
tinere.

Vom asista, credem, și 
ceasta serie, la o dispută 
nantă pentru desemnarea echipei 
cîștigătoare care se va prezenta la 
barajul pentru calificarea în Di
vizia A.

var*,

în 
foarte

în a- 
pasio-

(Urmare din pag. I)

peste 300 
elevi ce au intrat pe ușa sălii 

sportive.

Vasile PENESCU
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FEREASTRA SPRE „CETATEA DINTRE MUNȚI

VIATA sportiva
A ORAȘELOR (Sibiu)
lor cavaleri". In aceste explicații 
și în altele se află o parte din 
cauzele nerealizării handbalului si- 
bian pe pianul superperformanței. 
Celelalte țin, așa cum arătam la 
început, de concurența mai puter
nică, născută din larga răspîndire 
a handbalului în ultimii ani.

Cu bune și rele, cu dificultăți 
inerente și lipsuri ce se impun a 
fi urgent înlăturate, Sibiul repre
zintă un centru puternic al hand
balului românesc.

„VREAU, POT Șl VOI REUȘI !” 
...aceasta este deviza pe care și-a 

însușit-o fiecare din cei 
de cl-.î_ ___ 1-1-..1 ...
.de gimnastică a Școlii 
Antrenorii Simion Moldovan, Horst 
Stolz, Mihai Weber, Viorel Hoa- 
ghea (la băieți), Cristl Voiciulescu, 
Ana Aldea, Rodica Drăgoi și Nico
lae Buzoianu (la fete) muncesc li
teralmente din zori și pînă-n noap
te pentru a șlefui talente, pentru a 
îndrepta caractere, pentru a insu
fla copilului dîrzenia - bărbatului, 
curajul cascadorului, grația baleri
nului, fantezia creatorului. Gimnas
tica — sportul acesta care ne-a 
fermecat serile — nu se adresează 
numai trupului, pe care-1 dălțuiește 
ca un sculptor celebru. Ea înaripea
ză sufletul, dă minții elasticita
te, ochilor obișnuința adevărului 
frumos, lată de ce meșterii biju
tieri ai sportului-artă trebuie ore- 
țuiți.

Să vedem cum 'ajunge un tînăr 
să devină discipol. „Cei 8" pleacă 
în fiecare toamnă în școli. Prin 
fața lor se perindă mii de copii. 
Sînt aleși cei ce corespund cîtorva 
„normative" și, condiție sine qua 
non, care și-au făcut din catalog o 
onorabilă „carte de vizită". Apoi, 
începe... selecția. O primă etapă 
•durează Un trimestru. Copiii sint 
inițiați, învățați să repete fără să 
se plictisească, să muncească cu și 
pentru ei înșiși. La sfîrșit : exa
men ! Cei apți (talent+sîrguință+ 
pasiune). sînt promovați în grupele 
de începători. Alte două trimestre 
de muncă fără preget, în care elev 
și antrenor se contopesc, învață să 
se înțeleagă din priviri, să se com
pleteze. Este un asalt permanent, 
îndîrjit. Cedează lemnul, dar bra
țul nu ! Dascăl și discipol simt fio
rii noului (și severului) examen ce 
va urma, vor cu toată ființa lor 
să reușească. Cei ce-și împlinesc 
visul n-au însă timp să respire 
ușurați. Selecția continuă, cu etapa 
a treia, permanentă... De aici înce
pe greul urcuș (pentru unii inac- 

'cesibil) spre măiestria adevărată. 
Ani de mari eforturi. în care copi
lul devine adolescent, remarcat pe 
stradă și invidiat pentru țirfuta 
zveltă, pentru pasul elastic, pentru 
corpul pe care mușchii se împle
tesc fascinant. Un nou start spre 
o nouă ascensiune. Aceea pe care 
au pornit frfaria Antinie. Vaier 
Răspop, pe care vor porni Magda 
Berea, Mircea Apolzan, Gertrude 
Kartmann.

Știți ce-au făcut tinerii gimnaști 
sibieni, în ziua cind Dan Grecu a 
înfrînt barierele t^pre podiumul 
premiere al .europenelor" ? încă 
antrenament. Tare...

NEPTUN A ÎNCUNUNAT
DE CAMPIONI...

Profesorul Norbert Hatzack < 
un fanatic. S-a încumetat să

lupte cu toată lumea și a izbîndit. 
în baia populară „Neptun" a cres
cut campioni. în 20 de ani, siblenii 
au cîștigat 43 de titluri la natație, 
dar 39 le-au adus săritorii ! II ne
căjește faptul că ramura aceasta 
a natației nu este suficient răspnț- 
dită în țară. Susține că avem ta
lent, tehnicieni excelent pregătiți, 
sportivi sîrguincioși, dar că nu ne 
afirmăm pe măsura acestor atu-uri 
fiindcă n-avem bază de masă și 
curaj. Nu se împacă nici cu faptul 
că în loc să-și dedice toate orele 
antrenamentului cu ?—-3 sportivi 
talentați, trebuie să-și fărîmițeze 
timpul cu 30... Se simte în omul 
acesta și harul și încăpăținarea ce
lui ce poate să izbîndească chiar 
dacă trebuie să-și sape singur tunel 
în munte.

Fiindu-i partener de discuție,' 
urmărindu-1 la antrenamente și în 
îndelungile-i căutări de talente („în 
20 de ani, am găsit doar trei. Și 
am căutat mereu..."), îl înțelegi, îi 
dărui încrederea. Poate că așa s-a 
întîmplat cu mulți dintre concetă
țenii săi, care i-au încredințat co
piii să-i îndrume pe asprul drum 
al performanței. Poate că aici se 
află „Cheia" celor 39 de succese 
făurite în mini-împărăția lui Nep
tun.
DINTRE SUTE DE CATARGE

Aflate la loc de frunte în croni
ca sportivă sibiană, cele trei spor
turi sînt însoțite de alte discipline 
Ce se bucură de audiență la tineret 
și care și-au adăugat eforturile la 
atragerea tineretului spre stadion, 
la materializarea talentului în per
formanță. Fotbalul (ați intuit, desi
gur, frămînările sibienilor : intrăm 
în A sau... ?), baschetul, boxul, 
judo-ul, patinajul viteză, rugby-ul
— la juniori, atletismul, călăria, 
gimnastica, halterele, motociclismul
— la tineret; și seniori ■ dau, ca și 
alte ramuri sportive, elemente lo
turilor naționale. Ceea ce înseamnă 
că există și acolo oameni pricepuți, 
tineri talentați, pasiune, entuziasm, 
încadrați în cluburi și asociații 
sportive, beneficiind de condiții sau 
suplinindu-le printr-un cuantum și 
mai mare de muncă, ajutați de 
tehnicieni capabili, sportivii sibieni
— indiferent de disciplina pe care 
o practică — privesc cu temeritate 
spre orizontul performanței.

f

de 
un

39

este
se

Sibianul 
Ion Ganea, 
mwitipZu 
campion 
al țârii 
la sărituri.

Sibiu, ora$ aflat dincolo 
munților. Venind dinspre

de zidul
.. _ mănoasa

cîmpie a Dunării sau urmînd firul 
văilor săpate în granit de apele Ol
tului și PrahoVei, călătorul plecat 
spre Podișul Transilvaniei sau aiu
rea poposește aici chiar și numai 
pentru o oră. Atras de frumusețea 
naturală și — in egală măsură — 
dă aceea creată de măiastră mînă 
a omului, el adastă apoi îndelung. 
Dacă vremea nu-1 silește, urcă în 
Păltiniș pentrii a-și răcori tîmpla 
și pentru a admira 
batic, pînă ce soarele 
colo dc brazii falnici. 
nu-1 dă pace, dă o 
Dumbravă, trece pe

peisajul sâl- 
seapătâ dln- 
Cînd Cronos 
fugă pînă-n 
la Brucken- 

thal („A’ trecutului vii moaște / 
Peste care vremea trece**), îșl rătă-\ 

1 cește pașii pe străzile întortochiate 
apoi, 

mîndrie 
Hipo- 

po vești" 
atitea 

de 
zile-

dintre zidurile seculare și, 
privește cu nedisimulată 
spre blocurile ee-au invadat 
dromul, spre „Casa din 
(vatră a sindicatelor), spre 
și atitea minunății plămădite 
inteligența și hărnicia omului 
lor noastre.

Călătorul de a2i nu mal este 
neștiutor. Numeroase canale de in
formație îl avizează zilnic. Cu
noaște fiecare pas dintre cei mulți 
pe care întreaga noastră națiune, îi 
face spre culmile civilizației. pe 
drumul jalonat cu indescriptibilă, 
clarviziune de partid. Ar putea, to
tuși. să se minuneze, la Cishădie, 
in fața războaielor, acționate de 
„cartele perforate**, din care curg 
valuri de covoare, să le admire pe 
femeile din Rășinari și Săllște, care

un

împletesc In fire istoria mai veche 
șl mai nouă, să pășească pe porțile 
uzinelor pentru a-i surprinde în 
creatoarea lor activitate pe strun
garii de mare precizie sau pe lăcă
tușii 'de mecanică fină, să mai 
„tragă o imagine" cu meșterii o- 
goarelor, apărați de pălării de pai, 
cu boruri largi, de soarele cu raze 
piezișe.

Cunoscînd, 
bile resurse, 
de recorduri, 
zbuciumul 
sîrguința, 
campioni, 
Argentinei 
sau 
cu 
nul

din aceleași inepuiza- 
taina marilor făurari 

știind să apreciez# 
interior, ca și talentul, 

uriașa miijncă a mariior 
prieteni fiind cu efortul 
Menis, al Viirgiillei loan 

al Iul Ilie Năștase, deseii’rînd 
ușurință performanța din noia- 
de rezultate, el, călătorul avi

zat. a pronunțat, cu admirație, 
numele lui Ion Ganea .și Caro! 
Raduli, ale lui Gerhardt Fabich și 
Ionel Lazăr, poate și pe aie altora, 
cîndva sau astăzi des întâlnite în 
cronicile marilor cotidiene.

Viața unei urbe nu mâi poate fi 
concepută astăzi decît în întregul 
ei. Clujul universitar este al lui 
D. R. Popescu, dar și al Ilenei 
Silai, Piteștiul al harnicilor chimisti, 
al ..Daciei4* ce străbate lumea, dar 
și al lui Dobrin, după cum oltenii 
se mîndresc cu diesel~ul de la E- 
lectroputere și cu atâtea altele, dar 
și cu Oblemenco et comp. Toate 
se așează pe același talger. în a- 
âcelași „corn al abundenței", ver
siune modernă, pentru a da semni
ficații noi, puternice., hărniciei co
lective. drumului comun.

„NE BUCURĂM DE SPRIJIN NELIMITAT"
Nu se poate spune, desigur, că 

drumul pe care pășește sportul si- 
bian este lin, lipsit de urcușuri a- 
brupte, de bariere, de porțiuni ac
cidentate. Uneori, dificultățile se i- 
vesc. din senin, alteori ele sint rodul 
unor mai vechi carențe. Oamenii 
luptă, înving, se bucură că au ciș- 
tigat bătălii. Învață, se călesc. „Im
portant este — ne spunea prof. 
Tr. Todoran, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Sibiu — că ne bucurăm 
ele sprijin nelimitat. Ca in orice do
meniu, motorul activității este par
tidul. Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973 ne-a deschis orizonturi, 
ne-a impus un ritm de muncă mai 
viu, ne-a obligat să găsim căi noi 
pentru continua dezvoltare a edu
cației fizice și sportului. Îndrumați, 
sprijiniți activ de Comitetul jude
țean Sibiu al P.C.R., analizați pe
riodic, putem să străbatem în timp 
scurt distanțe care altădată ni s-ar 
fi părut inaccesibile. Este știut că

Sibiul nu posedă încă bazele spor
tive care să satisfacă afluxul tot 
mai mare de tineret, necesitățile 
sportului de înaltă performanță. 
N-avem o sală pentru handbal, ne 
lipsește un bazin acoperit de dimen
siuni olimpice. Dar există preocu
pare pehtru rezolvarea acestor de
ziderate. Consiliul popular al muni
cipiului Sibiu a investit sume im
portante în bituminarea tuturor te
renurilor din curțile școlilor și in
tenționează să finanțeze amenajarea 
unei baze sportive școlare complexe. 
Va prinde, sint sigur, viață planul 
de construire a unui bazin acoperit 
și, nu mă îndoiesc, nu va trece 
multă vreme pînă cind Sibiul se va 
minări, la fel ca Piteștiul, Ploieș- 
tiul, lașul, atitea și atitea alte o- 
rașe, cu o sală a sporturilor. Pro
gresul permanent al sportului sibi- 
an nu este legat numai de baza 
materială. De la numeroșii noștri 
tehnicieni, îndeosebi de la cei cu 
experiență și un bogat bagaj de

cunoștințe, trebuie să cerem mai 
multă muncă, dăruire, sprijin. O 
mai bună gospodărire a sălilor și te
renurilor dc care dispunem, selecțio
narea mai judicioasă a elementelor 
talentate, întărirea climatului de dis
ciplină, o mai atentă și mai con
secventă muncă de educație — iată 
numai cîtcva din resursele a căror 
exploatare intensivă ne poate aduce 
beneficii incalculabile.

Ne vom mobiliza toate forțele 
pentru îndeplinirea sarcinilor reieși
te din dezbaterile prilejuite de Ple
nara C.N.E.F.S., vom face totul 
pehtru ca ponderea sportului sibian 
să crească continuu, pe măsura con
dițiilor ce ne sînt asigurate".

Această opinie este îmbrățișată cu 
căldură de activiștii și tehnicienii 
sportivi, de profesorii de educație 
fizică, de tinerii sportivi din Sibiu. 
Avem convingerea că ea va rodi 
noi succese.
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PE TEME ACTUALE
ATELIERELE ȘCOALA IMPORTANT E CE RAMiNE!

SOLUȚIE!O BUNA
Azi, pe stadionul din str. dr. Staicevicî

PROGRESUL - ETAR TiRNOVO

Politehnica Iași

merită, de

București

ATLETICA GREA
La libere

zilei de azi Politehnica 
în Bulgaria, pentru un

eeono-
Liceu-
aceea.

„Energia"

a ac-
locul 4 la J.O., 
iar la greco-m-

de ide] tînărul 
Bartales poate fi 

în grupa bucu- 
cu siguranță, e- 

„so-

se împlinesc 7 ani de cînd 
sportivă „Energia" din Ca
duce o adevărată bătălie 
formarea și consolidarea

BĂTĂLIE PENTRU

Mircea M; IONESCU
\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Ailoaei, Romilă II și

Nu rareori, în motivarea unor 
carențe, profesorii cie educație fi
zică invocă absența unei aparaturi 
adecvate, de pildă, pentru iniție
rea elevilor în atletism sau gim
nastică. Pare, desigur, ciudat ca 
unități de învățămînt care dispun 
de săli de sport, să fie lipsite de 
unele materiale absolut necesare 
bunei desfășurări a activității în 
cadrul lecțiilor de specialitate sau 
activităților sportive. Să recunoaș
tem, în mod obiectiv-uneori, pro
fesorii în cauză aduc o motivare 
justificată. Firește, absența tempo
rară a unei anumite 
inventarul sportiv al 
compensată, într-un 
daptarea lecțiilor și 
sportive, în funcție
existență, în așa fel incit, 
tul critic" să fie depășit.

Altceva intenționăm să tratăm 
acum. Și anume, despre modali
tățile pe care școala — prin toți 
factorii ei, începind cn direcțiunea 
și organizația de partid — reușește 
să vină în întâmpinarea nevoii de 
materiale sportive pentru învăța- 
mîntnl tio educație fizică în com
plexitatea Iui (lecții, dar și instrui
re sportivă în diferite discipline).

aparaturi din 
școlii poate fi 
fel, prin a- 

activităților 
de realitatea 

„momea-

Cum ? Prin reprofilarea unor atelic- 
re-școală pe o producție sportivă...

Faptul l-am fntîlnit recant la 
Liceul nr. 2 din Deva. Reprofilarea 
activităților atelierelor-școală de la 
acest liceu a fost determinată de 
dificultatea procurării unor aparate 
sportive, totodată de calitatea lor 
slabă ; ceea ce pentru un colectiv 
de buni gospodari, ca acela de la 
Liceul nr. 2 din Deva. înseamnă 
foarte mult, unul din obiectivele 
permanente existente aici fiind si 
realizarea de economii pe toate pla
nurile — administrativ, proces de 
învățămînt ș^a.

Și astfel, la Liceul nr. 2 din 
Deva a început producția de apa
rate pentru gimnastică — lăzi, sal
tele, cai cu minere și atletism — 
ștachete, piste aplicative ș.a., a- 
proape întreg instrumentarul de 
bază al unei școli.

Iată, deci, o modalitate directă 
de a rezolva un mare neajuns în 
buna desfășurare a acțivității de 
educație fizică. Atelierele-școală 
pot foarte bine să împlinească unele 
cerințe, completing inventarul spor
tiv, realizind substanțiale 
mit. Inițiativa colectivului 
lui nr. 2 din Deva 
toată prețuirea

BASCHET SI SCHI, 0 SMBIOZA FERICITA!
7 ’

Capricioasă anul acesta, iarna este lotuși generoasă cu unele zone 
ale țării, cu valea Prahovei mai ales. Este și motivul pentru care în sta
țiunile montane die pe acest fir de apă se îndreaptă, la fiecare sfîrșit de 
săptămînă, tot mțai mulți elevi, dornici să practice schiul, aidoma celor 
trei din fotografie (Andreeana Dumitrescu, Codruț Popescu și Vincențiu 
Dinu) întîlniți in. Predeal de fotoreporterul nostru, Dragoș Neagu...

Sînt trei elevi ai Liceului „I. L. Caragiale" din Capitală secția cu 
program de educație fizică pentru care sporturile de iarnă (și mai ales 
schiul) reprezintă o completare necesară la pregătirea lor sportivă, de 
baschetbaliști'de perspectivă...

în pofida unor oscilații valorice 
de moment, fotbalul ieșean promite 
să ajungă la o anumită stabilitate, 
să se situeze ne o treaptă superioa- 

a ierarhiei autohtone. Și aceas- 
pentru că există în orașul de 
Bahlui o foarte bună orientare 
direcția creșterii continue de 

măsură să împrospă-

Iată, 
Școala 
pitală 
pentru 
unor pepiniere de atletică grea.

Dintre cele patru secții cu acest 
profil se detașează cea de box. Pa
tru reprezentanți ai „Energiei" se 
află în lotul republican de juniori 
— Tudor Constantinescu, Vasile 
Drăghia, Alex. Dobrescu și Panait 
darea, în timp ce echipa școlii a 
fost de trei ori campioană pe țară 
în competiția rezervată școlilor 
sportive. De asemenea Constanti
nescu s-a impus, anul trecut, prin- 
tr-un rezultat meritoriu — locul 
2 la finalele campionatului republi
can de juniori mici, la categoria 
57 kg. Cei 107 sportivi ai sec
ției se bucură de îndrumarea a doi 
buni pedagogi, Ion Pintea și Emi- 
lian Sîrbu.

Cu un număr de 3 sportivi în 
lotul național de juniori se... re
comandă și secția de judo (Mircea 
Frățică, Const, Marinescu și Tudor 
Setran). Exponentul judoka nr. 1 
de la „Energia" rămînu deocamdată 
Viorel Răuț, care, junior fiind, face 
parte din lotul reprezentativ de 
seniori. Recent la Turneul interna
țional „Prietenia" (9 țări) Răut s-a 
situat pe un merituos loc 3. An
trenorii Gh. Ui© și Sorin Arjoea 
nădăjduiesc ca secția de judo — in 
1973. primă pe școală — să se 
facă remarcată și mai pregnant în 
acest an competițional, să fie pre
zentă cu echipa pe treapta a 2-a 
sau chiar prima a podiumului la 
campionatul republican... Talentul 
și perseverența sportivilor secției 
(62 de sportivi) reprezintă două 
caracteristici cu care pot riăzui la 
noi trepte în performanță.

Luptele se bucură și ele de inte-

res la „Energia", 
tivat Ion Arapu. 
acum la Steaua, 
mane se impun Lucian Gheorghiță 
(cat. +100), component al lotului de 
juniori și Viorel Vlad (cat. 100). 
De notat că și la această ramură 
a luptelor, „Energia" a transmis 
unui club de performanță — Dina
mo București — un sportiv de va
loare, pe Nicolae Măreț (cat. 57).

Mai puțin vizibile sînt rezultatele 
secției de haltere, unde doar Vio
rel Frunză (cat. 75). component al 
Iotului de juniori face față activi
tății de performanță. Prof. Lucian 
Nicoicscu l-a descoperit și format 
într-un timp relativ scurt — doi 
ani. Asta spre deosebire de prof. 
Gr. Alexândreecu, prezent în școa
lă din 1907, dar care n-a dat ițimic 
consistent pe Plan valoric, ficînd 
notă discordantă. Sigur, selecția 1» 
haltere e mal dificilă decît la alte 
discipline (în principal din lipsă de 
amatori), dar cu pricepere ji stă
ruință...

tă
t.a, 
pe 
în 
3ucători, în 
teze lotul seniorilor, în speță cel 
al Politehnicii.

Pepiniera înseamnă centrul de 
copii si juniori condus de antre
norii Mișa Bîrzan, Nfeolae Ursa- 
che și Kurt Gross. Toți, foști fotba
liști, bine cotați pe planul discipli
nei și al pasiunii pentru spbrtul cu 
balonul rotund, totodată legați su
fletește de „Poli" lași. Deci, argu
mente decisive pentru reușită.

Mai bine de 130 de copii și juniori 
dau viață acestui centru, înființat 
in 1965 ; 130 de copii și juniori din 
miile care trac anual prin exame
nele initiate de cei trei-, antrenori, 
cu precădere vara, în marea re
creație a vacanței.

Cine alimentează, de fapt, acest 
centru ?

Toate școlile generale, profesio
nale și liceele municipiului Iași. 
Toate, fiindcă profesorii de educa
ție fizică și directorii de unități de 
învățămînt consideră util să-i în
drume pe cei mal înzestrați elevi 
din școlile lor către centrul de co
pii și juniori al Politehnicii. în a- 
celași timp, școala se bucură în 
această intenție de sprijinul ins-

I

;. .tntr-o comună din 
județul Suceava, la llo- 
roduic, școlarii, sînt 
printre inițiatorii unor 
frumoase întreceri 
sportive cu participarea 
elevilor din așezările 
învecinate 7

In prim plan se. află 
fotbalyl, voleiul, hand
balul și atletismul, iar 
acum lama, schiul șl 
săniușul. întrecerile se 
desfășoară sub forma 
unor duminici cultu
ral-sportive.

.. -anul li al Liceului 
Industrial de transpor
turi din București este 
alcătuit Sn exclusivitate 
din sportivi care prac
tică rugbyul t

Plin grija conduceri!

ȘTIAȚI CA...
liceului. întregul pro
gram «l elevilor aces
tei clase este alcătuit 
in ața fel încît tinerii 
practicariți al sportului 
cu balonul oval să-ți 
poată efectua atât pre
gătirea la Învățătură 
cit șl antrenamentele 
de instruire șl progra
mul compeilțional.
.. .actuala campioană 

balcanică de floretă, 
Marcela Moldovan este 
elevă in clasa a XT-a 
a Liceului nr. 3 din 
Satu Mare 7

Marcela Moldovan se

Impune nu numai ca o 
sportivă de frunte a 
țârii (finalistă, recent, 
la campionatele repu
blicane de junioare 
mari) cl și ca o elevă 
perseverentă, cu bune 
aprecieri la toate ma
teriile da studiu.

.. .singura elevă din 
București care urmează 
cursurile Liceului ex
perimental de schi din 
Predeal este Smaranda 
Oprescu 7

Intr-un fel. există o 
explicație ; tatăl sma- 
randei, 
profesor __ _
fizică la Liceul „ 
Caragiale". a fost cam
pion universitar de 
schi.

actualmente 
de educație 
' ' ,1. L.

pectoralului școlar, al organizații
lor de pionieri și U.T.C. .

Liceul „Dimitrie Cantemir" este 
una din unitățile de învățămînt 
care furnizează curent elemente 
centrplui : 12 numai anul acesta, 
avînd. ca reprezentant de seamă pe 
V. Irimiță din clasa a X-a. Liceul 
„Vasile Alecsandri", de asențenea, 
îndrumă mulți elevi talentați, în 
frunte cu I. Opaiț (clasa a VH-a). 
La acest capitol se înscriu și Școa
la generală nr. 23 din cartierul 
Cantemir, Liceul nr. 5, Școala pro
fesională Nicolina șa.

Dacă mîine, centrul de copii și 
juniori ar fi pus în situația de a 
desemna un „11“ reprezentativ din 
rîndul elevilor cu vîrste între 
15—18 ani, antrenorii s-ar opri la 
următoarea formulă : Timofte (Lie. 
ind. de C-ții) —■ Cănănău (Lie. ind.) 
Irimiță (Lie. D. Cantemir), Mun- 
teanu (Șc. prof. inst. cb.). Cipalâ 
(Șc. prof. Petrol-Chimie) — Parfene 
(Lie. ind. de C-ții civile), Potur (Lie. 
ind. C-ții civ.) — Dorneanu (Șc. gen. 
Copou), Toiu (Lie. ind. informati
că), Olteanu (Șc. gen. Tirgusor-Ni- 
coiina), Moisa (Lie. 7).

Este, dacă vreți, un „11" de aur 
al centrului .tineri care merg — 
prin talent și sîrguință — paralel 
cu îndeplinirea obligațiilor lor șco
lare, pe urmele celor 22 de jucă
tori formați în acest centru, azi 
în echipe de divizia A, în frunte 
cu Iordache și Amorandel (Steaua), 
și bineînțeles cu pleiada Politehni
cii Iași — Costas, Naște, Sofian, 
Hanccrinc, Dănilă, Ailoaie, Spirea, 
Romilă II ș.a.

Condiții excelente — stadionul 
Tineretului, cu trei terenuri pentru 
fotbal, pistă cu aparate ajutătoare, 
precum și acces în sălile de sport 
din municipiu (cînd condițiile me
teorologice impun aceasta), o asis
tență medicală continuă și com
petentă (prin dr. Ion Apostol), spri
jin material nu numai din partea 
clubului Politehnica Iași ci s 
Federației române de fotbal, 
atîtea atuuri menite să asigure 
trului de copil și juniori din 
sul de pe Bahlui, o eficiență 
rită ! •

S-au dus zilele acumulărilor 
pur fizice, pe pantele înghețate. 
Au început amicalele Și turneele 
pentru omogenizare, iar toată lu
mea s-a declarat —mai mult sau 
mai puțin categoric — mulțumită 
de ritmul „perioadei fizice". Nu 
vom da exemple, dacă vreți din 
rațiuni psiho-pedagogice, dar în 
această iarnă am auzit foarte 
mulți antrenori din Diviziile A 
și B anunțind un „retur exce
lent" datorită seriozității zilelcțr 
de munte. E foarte firesc acest 
optimism .acest stimul moral ne
cesar oricărui colectiv. Și nu-1 
întîlnim întîia oară ! Insă există 
și o limită, dincolo de care poa
te urma, iremediabil, eșecul. 
Pentru că entuziasmul generat 
de consumul de efort (la urma 
urmei strict necesar perioadei a- 
cumulărilor. fizice !) poate naște 
în rîndul jucătorilor viziuni fa
cile despre importanța etapei 
care va urma kilometrilor duri 
realizați pînă acum. Sigur că 
nici un antrenor divizionar nu 
a făcut greșeala să reducă jocul 
de fotbal la simpli parametri din 
tabelele atletice. Dacă vreți și 
pentru faptul că experiența ul
timilor ani a fost severă, arun- 
cînd pe cîțiva din cei care au a- 
nunțat doborîrea recordurilor 
„sutei jde mii de metri", în zona 
periculoasă a clasamentului, 
unde punctele nu se obțin doar 
prin simpla alergare și prin re
zistența fizică. N-am vrea să se 
înțeleagă, cumva, că minimali
zăm rolul pregătirii fizice din 
această perioadă-cheie pentru un 
întreg an de activitate. Dar, fon
dul acesta trebuie tratat la ade
vărata lui dimensiune în an
samblul pregătirii fotbalistului.

Dincolo de toate, credem că 
marele pericol al exagerărilor 
pe marginea „acumulărilor mon
tane" îl reprezintă... psihicul ju
cătorilor, Cîțiva fotbaliști cu ex
periență din campionatul nostru. 
Dumitru, Pojoni, Vlad, Naghi și 
Libardi ■— și poate nu întîni- 
plator toți căpitani ai echipelor 
respective — afirmau în tim
pul pregătirilor din această iar-

nă un adevăr vechi de cînd fot
balul : „Cel mai important lu
cru este modul în care ia l> 
păstrată șl valorificată această 
etapă a acumulărilor fizice". 
Ideea \ trează în special respon
sabilitatea ,jucătorului, cel che
mat. practic, să-ți autoregleze 
întreaga activitate, din zilele 
post-moutane. Desigur, pare o 
idee simplă, avînd in vedere 
■?ă ne referim la fotbaliști de 
înaltă performanță. Dar. une
ori, tocmai în simplitatea aceas
ta se complică mulți, și, cel mai 
adesea, grație măriei sale Ba- 
chus, cel ce subminează toate 
acele ăforturi și sacrificii din 
perioada petrecută la munte. în 
această ordine 
și talentatul 
..cap de serie" 
reșteână, dar.
xistă și alte grupe și alți 
Iiști", așa incit nu contează nu
mele, cit mai ales fenomenul.

In astfel de situații, soluția in
teresează în primul rind. Și a- 
eeastă soluție o deține în mod 
deosebit .jucătorul, obligat de 
condiția sa de sportiv de per
formanță să gîndească și să ac
ționeze cit mai moral, cit mai 
util fotbalului. Dar măsura reu
șitei include neapărat și respon
sabilitatea celorlalți factori ime- 
diați, de la colegi de echipă la 
antrenori, la medic și conducă
tor de club cei care, uneori, fac 
rabat exigenței și dintr-un opti
mism neargurneiitst ți dintr-un 
„tact pedagogic” greșit înțeles. 
Pentru cg numai de pedagogie 
nu poate fi vorba atunci cînd. 
în această intensă perioadă de 
pregătiri, un antrenor acordă 
după un amical, o zi liberă ju
cătorilor săi, care jucători (nu 
toți, e drept!) iți fac veacul în 
fața paharelor cu licoare în 
două resturante bucureștene!

„S-au dus zilele acumulărilor 
pur fizice. Dar din tot efortul 
depus acolo, pe coaste înzăpezite 
trebuie neapărat să se păstreze 
cit mai mult !

TURNEUL ECHIPEI SPARTĂ PRÂGÂ 
IN TARA NOASTRĂ

La invitația dubttiui Petroluj. 
echipa Sparta Fraga va întreprinde 
un turneu de trei jocuri în -țara 
noastră, în perioada 17—24 februa
rie.

Programul turneului fotbaliștilor 
din Cehoslovacia este următorul : 
17 februarie, la Pitești, cu F. 
Argeș ; 20 februarie, la Galați cu 
Constructorul. Ultimul joc, la Plo
iești, cu Petrolul, la 24 februarie.

Primul meci internațional ai sezo
nului, în Capitală, se va disputa 
azi, cu începere de la ora 15. pe 
stadionul din str. dr .StaiCovici și 
va opune formațiile Progresul 
București și Etar Tîrnovo.

Formația bulgară, clasată pe lo
cul 3 în campionat, va susține du
minică, la Piieșli, partida-revanșâ 
<’u F. C. Argeș. In meciul disputat 
duminică la Tîrnovo, cele două for
mații terminat la egalita-

în sala 'sporturilor din Iași a fost 
organizat un turneu de minifot- 
bal — dotat cu „Cupa Eliberării — 
la oare au participat șase echipe, 
în finala turneului, s-au întîlnit 
cele două reprezentanțe ale Poli
tehnicii, învingătoare fiind prima 
formație (scor 7—5).

Din șala. fotbaliștii de ia Poli
tehnica Iași au trecut pe stadion, 
unde au jucat o partidă de verifi
care în compania divizionarei C 
din localitate. Nicolina. Jucătorii 
antrenați de Ilie Oană au învins cu 
scorul de 3—1 (2—0) prin goluril< 
înscrise de 
Marica.

în cursul 
Iași pleacă 
turneu de patru jocuri.

D. DIACONESCU — coresp. jud.

S. C. BACĂU N A PIERDUT DELOC

și al 
iată 

! cen- 
ora- 
spo-

< DIN NOU, PROMOVĂRI ÎN LOTUL PRIM > A APARUT MULT 
AȘTEPTATUL VÎRF DE ATAC? > REPETIȚII ÎN TURNEUL DIN IUGOSLAVIA

Ca majoritatea celorlalte forma
ții divizionare, Sport Club Bacău 
și-a încheiat obișnuitul și atît de 
utilul stagiu de pregătire ia munte. 
Reîntorși marți dimineață de la 
Slănic Moldova, fotbaliștii băcăuani 
au susținut, în aceeași zi, un nou 
joc de verificare, avînd ca parte
neri pe componenții divizionarei B, 
Viitorul Vaslui. A fost de îapt, 
prima lor e,voluție publică din a- 
cest an, în fața propriilor suporteri 
care, înfruntînd ploaia persistentă, 
au dat o convingătoare probă de 
fidelitate, populînd în număr des
tul de mare tribunele stadionului 
din Parcul Libertății.

în ciuda terenului greu, alunecos, 
cele două eehîpe au oferit o dispu
tă antrenantă, care a satisfăcut „se
tea de fotbal” a publicului. Ca și 
în jocurile de verificare anterioare 
(susținute la Tg. Ocna cu Progresul 
București, Petrolul Moineșli și 
C.S.U. Gajați), băcăuanii au acțio
nat — grație îndeosebi bunei lor

Rubrică realizata
Tiberiu STAMA

de

T. NEGULESCU — coresp.

TURISM DE IARNA LA BICAZ

3

îndeosebi, persoanele mai în 
tă, se 
multe 
natul 
șor".

PREGĂTIRILE SCHIMBULUI 
DE MÎINE

vîrs- 
vor organiza în curînd mai 
întreceri, ți anume, campio- 
orășenese și „Cupa Mărți-

Aici, fotbaliș- 
întreținut cu 
de elevi ai 

întreprinderii

MODELISMUL, OBIECT DE... STUDIU

&
i.

AL. MOMETE — coresp.

SALA LA ROȘIORII DE VEDE„MĂRȚIȘOR- INTR-O NOUĂ

Amatorii de sport din orașul Ro
șiorii de Vede au de cîtva timp la 
dispoziție o nouă sală unde, în o- 
rele libere, pot juca tenis de masă, 
șah și biliard. Noua amenajare 
sportivă a și găzduit cîteva con
cursuri oficiale — la tenis de masă 
și șah — în cadrul „Cupei tinere
tului". La biliard, joc care atrage,

6

£

a

Și în schi, primii pași tot de la 
mama se învață...

Foto : P NAGY — Cluj

Pe pîrtiile de pe Măgura Ca
lului a avut loc un reușit con
curs de schi la care au fostpre- 
zenți peste 200 de fete și băieți 
din Bistrița și Valea Birgăului. 
La competiția dotată cu „Cupa 
sindicatelor bistrițene" o fru
moasă impresie au lăsat Maria 
Sul, G. Ion — la fond. D. Is- 
trate — la slalom. Trofeul, a re
venit schiorilor de la Dacia Bis
trița.

Un numeros grup de elevi de la 
Liceul din Bîcaz a participat la o 
frumoasă tură pe schiuri. Ei au 
plecat din oraș, pe schiuri, pînâ 
la cabana Izvorul Muntelui, de la 
poalele Ceahlăului. Aici, după o 
scurtă și binemeritată odihnă, ele
vii au luat în primire pîrtiile aco
perite din abundență de zăpadă, 
unde au schiat pînă după-amiază, 
după care s-au întors, tot pe 
schiuri, la Bicaz.

T. RADU — coresp.

Numărul bazelor sportive să
tești din județul Prahova a cres
cut în anul 1973 cu 13 terenuri 
de fotbal, 8 de handbal, 11 de 
baschet, 32 de tenis și 57 de 
sectoare pentru probe de atle
tism. Cele mai frumoase amena
jări sportive s-au făcut în co
muna Berceni, care de altfel,| 
a și cîștigat întrecerea pe județ, | 
„Cea niai frumoasă bază spor- i 
tivă sătească”.

FI. ALBI’ — coresp.

„CUPA 16 FEBRUARIE- 
LA FOTBAL

Comisia județeană de fotbal Mu
reș fț inițiat o frumoasa competiție, 
„Cupa 16 Februarie**, cinstind ast
fel memoria luptătorilor ceferiști 
din februarie 1933. La întreceri, 
programate în perioada 6—24 fe
bruarie, s-au înscris 10 formații din 
Tg. Mureș, Sighișoara, Tîrnăveni, 
Reghin, Luduș și Sovata, care vor 
juca sistem turneu, în două serii.

1, FALȘ, coresp.

Jucătorii echipei divizionare A. 
F. C. Argeș, au avut nu de mult 
o interesantă întîlnire, dar nu 
pe terenul de sport, ci într-o 
sală de festivități, 
tii argeșeni s-au 
cei aproape 1000 
Grupului școlar al 
de autoturisme din Pitești. După 
ce antrenorii T, Dima și Șt. 
Coidum au relatat diverse as
pecte — interesante și inedite 
chiar — din viața echipei, ju
cătorii Vlad, Olteanu și Troi au 
răspuns la întrebările puse de 
tinerii simpatizanți ai „ll“-lui 
piteștean.

La Grupul școlar profesional al 
întreprinderii „6 Martie” din Zăr- 
nești (jud. Brașov) a luat ființă re
cent o echipă de fotbal, formată 
din elevi. Atașată pe lingă forma
ția de juniori a asociației sportive 
Torpedo din localitate (care are și 
o echipă de Divizia C) „teăm“-ul 
nou creat se bucură de îndrumarea 
tehnică a instructorului D. Hen- 
ciuc, fost jucător la Torpedo Zăr- 
neștl.

C. CHIRIAC — coresp.
VEȘTI DIN BRĂILA

Originala inițiativă de a intro
duce în programul de studiu al 
studenților lecții de modellsm este 
aplicată în prezent la Institutul 
pedagogic de 3 ani din Suceava. 
Ideea care a stat la baza acesteia ' 
ne-a fost explicată de către Silvcs- ( 
tru Morariu, maestru al sportului, 
profesorala atelierul școală al insti- ' 
tutului : „Modelismul este unul din
tre cele mai plăcute sporturi dar 
în același timp o activitate cu pu
ternice implicații în formarea mul
tilaterală a tineretului, în îndruma
rea lui spre tehnică. Esențialul în 

, dezvoltarea acestui sport îl consti-

tuie cadrele de specialitate, instruc
torii. Or, studenții care urmează 
cursurile de modelism — pentru 
care primesc note la fel ca la cele
lalte ore de curs — vor avea la 
terminarea institutului și califica
rea de instructori de modelism. Și 
acolo unde vor fi repartizați ca 
învățători vor duce cu ei flacăra 
pasiunii, pentru această activitate 
sportivă".

Atelierul modeliștilor dispune de 
tot materialul necesar, inclusiv mo
torașe și stații 
recepție pentru 
mandate.

Instructorul
ne-a asigurat că 
hotărîți să se prezinte 
competițiilor de modelism încă din 
această primăvară. (V. T.)

de radio 
modelele

Silvestru
„elevii"

emisie- 
radio-co-

• Grupa de gimnastică modernă 
a Școlii sportive (pregătită de pro
fesoara Magdalena Butuc) are o 
faimă binemeritată în orașul nos
tru. Ea este mereu invitată la ser
bările școlare pentru a da... repre
zentații și este aplaudată, de fie
care dată, la scenă deschisă. Prin
tre tinerele gimnaste care execută 
cu multă gratie programul se nu
mără Daniela1 Micu, Carmen Dinu 
și Liliana Dorneanu.

• A început tradiționala între
cere brăileană la tenis de masă, 
ediția a Vl-a a „Cupei de iarnă", 
organizată de Consiliul județean al 
sindicatelor in colaborare cu 
C.J.E.F.S. La startul competiției —

care se desfășoară sistem turneu 
și se va încheia la mijlocul lunii 
martie 
printre
Voința,

— s-au aliniat 9 
care. Progresul,

Avîntul și Marina.

de mult a avut

echipe,
Flacăra,

loc la• Nu
Brăila un reușit carnaval pe ghea
ță organizat de Casa pionierilor și 
conducerea Școlii generați nr. 1, 
la care au participat aproape 300 
de elevi și școlari. Carnavalul a 
avut loc pe patinoarul natural al 
școlii sub „bagheta" inimosului pro
fesor de educație fizică, Mircea 
lancu. care s-a dovedit de nenu
mărate ori un foarte bun organi
zator.

Tr. LN Acrit. —- cureap.

Morariu 
săi sînt 

la startul

La Liceul nr. 1 din Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej sportul 
se bucură de un sprijin substan
țial din partea direcțiunii și a 
profesorilor. Recent, profesorii de 
educație fizică Virgilia Pintea și 
Traian Gavriluț, precum și pro
fesorul de matematică Constan
tin Ciuchi, au fost promotorii u- 
nor reușite întreceri de baschet 
(au participat 24 de echipe), te
nis de masă si cros.

Gh. GHEORGHE — cores?-

. pregătiri fizice — cu mult aplomb, 
dovedindu-se superiori partenerilor 
de întrecere și detașîndu-se net pe 
tabela de marcaj (în acest meci, 
cu Viitorul Vaslui, scorul a fost 
de 4—0 în favoarea lor). Impresia 
generală care s-a putut desprinde 
și din această nouă confruntare a- 
micală a echipei Sport Club, este, 
deci, pozitivă. Ea vine să confir
me folosirea judicioasă a acestei 
prime etape, de mare importanță, 
a pregătirii lor în vederea apropia
tului sezon oficial și îndeosebi efi
ciența intenselor antrenamente e- 
fectuațe la Slănic (26 la număr), 
atît în aer liber, cit șl .în sălii 
(pentru întărirea forței și creșterea 
mobilității).

Desigur însă că, spre deosebire 
de perioada precompetiționalâ din 
vara trecută, cînd de la pregătiri 
au lipsit — din diferite motive — 
mai mulți titulari (situație cu a- 
dînci și nedorite repercusiuni asu
pra comportării echipei în turul 
campionatului), acum șl condițiile 
au fost altele, evident mai favora
bile. Antrenorii Costică și Petrică 
Rădulescu au avut la dispoziție a- 
proape întregul lot de jucători pe 
care puteau conta (eu cîteVa ex
cepții, totuși : Enescu — devenit 
indisponibil din cauza unei rupturi 
musculare; Solomon și Elisei — 
neutilizabili în prima parte a retu
rului datorită selecționării tor în 
lotul de juniori pentru turneul 
U.E.F.A.). Dificultățile, în bună mă
sură obiective și cunoscute, pe care 
le întîmpină clubul băcăuan în ob
ținerea transferului unor jucători 
de valoare de la alte echipe din 
țară au făcut ca și în această pe
rioadă dintre tur și retur să nu 
apară decît un singur nume nou 
provenit de pe alte meleaguri : 
PIoeșteahu (de ia Constructorul Ga
lați). Pe linia urmată însă cu con
secvență în ultimii ani. au fost pro
movați în lotul primei echipe alți 
cîțiva jucători din propria pepinie
ră, de la tineret-rezerve : portarul 
Ursache, fundașul Cărpuci, mijloca
șul Soșu și înaintașul Botez, la a- 
dresa cărora se fac aprecieri destul 
de elogioase. De altfel, unii dintre 

i ei (îndeosebi Soșu ca șl Botez, care 
l la cei 19 ani ai săi are un gaba- 
‘ rit impunător și reale calități de 
j vîrf de atac) au mari șanse de a 
Ș fi chiar titularizați în formație. 
: deși această perspectivă implică și 
: un anumit procent de risc, avîn- 

du-se în vedere că situația foarte 
dificilă în care se află echipa în 
clasament nu permite acum expe
riențe și nici nu poate îngădui pe
rioade mai lungi de. adaptare, ne
cesare noilor promovați. Antreno
rul principal, C. Rădulescu, se de
clară însă optimist. în această pri
vință. Apreciind faptul că toți cei 

\ 20 de jucători din Jotul pe care-1 
- conduce — începind cu veteranii 
i Ghiță și Dembrovschi și terminînd 
i cu cei mai tineri, proaspeții veniți 

— și-au unit vizibil eforturile, s-au 
angajat eu remarcabilă dăruire și 
responsabilitate pentru o pregătire 
cit mai temeinică (afirmație de ca
re ne-am convins personal, asîstînd 
la ultimul dintre antrenamentele e- 
fectuat.e Ia Slănic, precum și la

uEMBROVSCHI
partida de verificare cu Viitorul Va
slui), inimosul antrenor băcăuan 
speră ca, pînă la primul meci din 
retur, cu Rapid, Ia București, să 
poată omogeniza formația preconi
zată de el.

Soluția de alcătuire a celui mai 
bun ,11“, nivelul lui de pregătire, 
ca și potențialul de joc cu care va 
aborda returul campionatului (ce 
se anunță cel mai dificil din în
treaga sa istorie), vor putea fi și 
mai edificator verificate cu prile
jui turneului pe care S. U. Bacău 
îl începe mîine, 8 februarie, în Iu
goslavia, unde va avea ca partenere 
de întrecere formația Velej Mostar 
—- organizatoarea turneului — și 
alte două echipe, probabil italiene.

Indiferent însă de bilanțul cu 
care se va solda, participarea la 
acest turneu nu poate fi decît fo
lositoare echipei băeăuane în pre
gătirea dificilei (dar nu și impo
sibilei) ei tentative de a evita re
trogradarea. Tentativă a cărei reu
șită va depinde în măsură decisivă 
— așa cum toată lumea din Bacău 
e convinsă la această 
voluția echipei și de 
în primele 5—6 etape

Constantin

oră — de e- 
rezultatele ei 
ale returului.
HRANESCU

„CUPA DE IARNĂ“ LA FOTBAL FEMININ
Meciurile din cadrul celei de a 

patra etape a „Cupei de iarnă" re
zervată echipelor feminine de fot
bal, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Venus — Luceafărul 3—l 
(0—1), Unirea Tricolor — Diana

7—1 (3—1), Ambele jocuri, dispu
tate duminică dimineața în sala 
Dinamo din Capitală, au fost con
duse de fostul arbitrul intemațio-* 
nai Mircea Cruțeseu,



Intensă activitate fotbalistică
I .1*

înaintea reluării campionatului

Corespondență specială pentru

CAMPIONATELE PIRTIA ÎNGHEȚATĂ-JETON"F. C. ARGEȘ - PAOK SALONIC 4-2 (2-1)
PITEȘTI, 6 (prin telefon). Me- 

’ciul amical F. C. Argeș — PAOK 
Salonic, desfășurat în prezența a 
4 000 de spectatori, a fost excelent 
din aproape toate punctele de ve
dere. A lăsat, în schimb, de dorit 

'.comportarea sportivă în teren, as
pect sub care în special oaspeții — 
extrem de nervoși și de nesportivi 
— au decepționat. Mai cu seamă 
în prima repriză, meciul — sol
dat cu victoria echipei gazdă cu 
scorul de 4—2 (2—1) — a avut vi
teză, multe faze de poartă, combi
nații de mare spectaculozitate de 
ambele părți. Și în repriza secundă 
jocul a prezentat același aspect, 

..numai că am înregistrat dueluri 
mult mai dure pentru balon, situa
ții care au dus și la eliminarea a 
patru jucători (Papadopulos și 
Aslanidis — PAOK, respectiv Jer- 
can și Ivan). Angajamentul celor 
două formații a purtat efectiv nota 
unei partide de campionat. La a- 
cest capitol, semnalăm — în pri
mul rind — prestația echipei ar- 
■geșene, care a dovedit un nivel de 
joc cu totul neașteptat de bun 
pentru actualul moment al pregă
tirilor. în fața unui adversar aflat 
Tn plin campionat, urmărind — în 
același timp — o pregătire spe
cială pentru meciurile din Cupa 
U.E.F.A., cu A. C. Milan, pitește- 
mi au acționat dezinvolt și tenace, 
lăcînd față pînă la sfîrșit tempo-

ului neobișnuit de jo« impuB de 
echipa greacă.

Cele șase puncte ale meciului au 
fost înscrise 
centrează și
1— 0 ; min.
și Aslanidis 
în poartă : 
este faultat 
transformă
2— 1 ;
venită .. .. ___ r._
Aslanidis o împinge în poartă :
2— 2 ; min. 71, o centrare excelentă 
a lui Troi este reluată în. plasă, 
prîntr-un voleu sec, de Radu :
3— 2; min. 87, Troi, lansat de 
Prepurgel, înscrie la capătul unei 
Epectaculoase curse : 4—2.

Arbitrul Gh. Limona s-a aflat 
în fața unei misiuni la fel de grele, 
de care s-a achitat cu multă co
rectitudine și competență.

Formațiile F. C. ARGEȘ : Stan 
(min. 46, Ariciu) — Moisescu (min. 
46, Pigulea), Oiteanu, Vlad, Ivan,
— Prepurgel, Marian Popescu — 
Troi, Radu, Roșu (min. 46, Bur- 
cea), Jercan.

PAOK: Hadgioanu (min. 46, Ște- 
fas) — Ținghiridis (min. 46, Gu- 
naris), Fundukidis, Pelios, Iosefidis
— Terzanidis, Sarafis, Kudas 
Paridis, Papadopulos, Aslanidis.

astfel t min. 3, Troi 
Radu reia în plasă : 
36, centrează Paridis 
trimite pe lingă Stan, 
1—1; min. 41, Troi 
în careu și Jercan 
penalty-ul acordat: 

min. 58, Ariciu scapă o minge 
. Re partea dreaptă și

Eftimie IONESCU

F. C. BIHOR-UJPESTI DOZSA 1-1 (1-1)
ORADEA, 6

Rimați v 15 000 
sistat ieri la partida amicală inter
națională dintre echipele F. C. Bi
hor și Ujpesti Dozsa. Jocul a fost 
interesant mai ales în prima re
priză cînd calitatea fotbalului pres
tat de cele două formații s-a ridi
cat la un nivel tehnic foarte bun. 
în special între minutele 25 și 45 
jucătorii au realizat faze spectacu
loase, încheiate cu acțiuni reușite 
și șuturi la cele două porți. Teh
nicității și valorii superioare a

■ oaspeților, în rîndul cărora au e- 
voluat șapte internaționali A, lo
calnicii au opus o totală dăruire 
în joc. De mult nu i-am văzut pe 
jucătorii orădeni abordînd o par
tidă cu atîta ambiție și dîrzenie.

Rezultatul cu care s-a încheiat 
meciul ni se pare echitabil, dacă 
ținem seama de ocaziile de gol 
create pe parcursul celor 90 de

(prin telefon). Apro- 
de spectatori au a-

Gazdele
38 prin

MONDIALE

DE SCHI ALPIN

• Numai italienii

SELECȚIONATA DE TINERET
în cadrul pregătirilor ce le efec

tuează în vederea turneului de la 
Viareggio, selecționata de tineret a 
susținut ieri după-amiază, pe te
renul Triumf, o partidă în com
pania divizionarei C Triumf Bucu
rești. Elevii antrenorului C. Dră- 
gușin au abordat jocul cu mult 
aplomb, au acționat în viteză tot 
timpul și au combinat simplu și 
eficace, întrecînd partenerul de 
întrecere cu scorul de 7—0 (3—0). 
Golurile au fost marcate de Tran-

A FĂCUT 0 SEVERĂ TRIERE
s-au

de trofee cu singurul

Pe pista olimpică se vor desfășura campionatele
mondiale de ciclism 1974

acomodat cu ea • G.Thoeni și-a completat colecția

titlu ce ii mai lipsea • D. Crislea — sub posibilități

La succesele sale în Cupa mondială, schiorul italian Gustavo Thoeni 
adăugat, acum, și titlul de campion mondial la slalom uriaș.

Telefoto f A. P. — AGERPRES

a

au deschis
Florescu,

minute de joc. 
scorul în min.
care a transformat' o lovitură de 
la 11 m, acordată la un fault ciar 
comis, în careu, de Horvath asu
pra aceluiași Florescu. Ujpesti 
Dozsa a egalat în ultimul minut 
al primei reprize prin Dunai II, 
car®i? în plasă o minge re-

fusese expe-venită din bară unde 
diată de Fazekaș.

F. C. Bihor:
Lucaci, E. 
(min. 75

Albu
Naghi, 

Lemak), 
dea, Matei (min. 46 r 
rescu, Colnic, Zindros.

Ujpesti Dozsa; Șzentmihalyî — 
Nosko, Harșani, Horvath, Baukuti, 
Sarlos. Dunai II, Fazekaș, Toth, 
Bene (min. 46 Khellner), Zambo.

A arbitrat bine Viorel Iacob — 
Oradea.

i — Sărac, 
P. Nicolae 
Cociș, Be- 

Tamaș), Flo-

Vasile SERE

TRIUMF BUCUREȘTI 7-0 13-0)
dafilon (min. 15), Crișan (min. 43), 
Nedelcu (min. 44), Rîșniță (min. 
50 și 75), Batacliu (min. 67) și 
Schepp (min. 72). în selecționată 
au fost utilizați jucătorii : Lăză- 
reanu (min. 46: Mihalache) — 
Purima (min. 46: Nlțu), Matei, Con- 
stantinescu, Lucuță — Schepp, 
Rîșniță — Crișan, Batacliu, Ne
delcu, Trandafilon (min. 46: Stă- 
nescu). Naghi și Stoica nu au ju
cat fiind ușor accidentați.

A condus foarte bine G. Manta.

ALTE MECIURI AMICALE
Politehnica

U.M. Timișoara 3—2 (1—0)
Timișoara —

în localitate a avut loc jocul d 
verificare dintre Politehnica Ti
mișoara și divizionara B. U.M.T. 
întîlnirea care a avut un aspect 
echilibrat s-a încheiat cu victoria 
studenților cu 3—2 (1—0), prin go
lurile marcate de Schiopu 
26), Bojin (min. 56) 
(min. 63), respectiv, 
(min. 71) și Periat (min. 
CREȚU-coresp.).

(min. 
Și Bungău 

Georgescu 
80). (C.

„ll“-le 
prizele 
torii 
întîlnirii a fost înscris 
șui Cosma, în. minutul

Sîmbătă, Progresul se va depla
sa, în Bulgaria, unde a 
tată să participe la un turneu in
ternațional, organizat de formația 
Etar Tîrnovo.

de bază, în timp ce în re- 
următoare a folosit jucă- 

de rezervă. Singurul gol al 
de' funda- 
21.

fost invi-

C.S.M. Reșița — Jiul Petroșani
3—0 (1—0)

Steaua — Metalul
4—2 (4—0)

Mija

Ieri după-amiază, pe
Ghencea, formația Steaua a sus
ținut o partidă amicală în compa
nia divizionarei B, Metalul Mija. 
Bucureștenii au controlat jocul în 
prima repriză, cînd au înscris de 
patru ori prin Pantea (min. 5 și 
9). Iordăncscu (min. 18) și Dumitru 
(min. 38) La reluare oaspeții in
sistă mai mult și reușesc să re
ducă din handicap prin Necula 
(min. 75) și Iancu (min. 85). Steaua 
a evoluat în următoarea alcătui
re : Coman — Sătmăreanu (Dumi
trescu), Ciugarin, Sameș, N. lo- 
nescu (Cristache) — Dumitru, Du- 
mitriu IV (Iovânescu, Szabados) 
— Pantea. Năstase (Răducanu), 
Tordănescu (Tătaru), Ion Ton. Azi, 
Steaua va susține un nou meci a- 
mical. în în compania echinei Chi
mia Rm. Vîlcea. (P. PEANA).

stadionul

Peste 5 000 de spectatori au ținut 
să fie prezentj. ieri după-amiază, pe 
stadionul din Valea Domanului, la 
meciul de verificare dintre divizio
narele A, C.S.M. Reșița și Jiul Pe
troșani. Gazdele, net superioare, 
s-au impus cu autoritate, cîștigînd 
cu scorul de 3—0 (1—0). Golurile re- 
șițenilor at: fost marcate de Pușcaș 
(min. 31), Voinea (min. 501 si Bora 
(min. 85). (I. PLAVIȚU — coresp.).

Dunărea Giuraiu — Rapid
1—1 (o—1)

Peste 2 000 de spectatori au asis- 
Sat la o partidă spectaculoasă, în 
care gazdele s-au situat la nivelul 
adversarului. Au marcat : Pop 
'min. 30) pentru Rapid, respectiv 
Cojocarii II (min. 87). De remarcat 
:ă ambele formații au ratat cîte o 
lovitură de la 11 m. prin Grădinara 
și Dumitriu II.

Rapid a folosit formația : Rădu- 
vnu — Pop. Grigoras, Fi. Marin, 
Miță — Angel eseu. M. Stelian — 
Năsturescu. Dumitriu TI. Neagu 
'Savu), Bartales (Petreanu).

Tr. BARBĂLATA — coresp.

Progresul București — 
Rova Roșiori 1—O

Pe stadionul din strada dr. Stai- 
covici s-a disputat partida revan
șă dintre echipele Progresul Bucu
rești și Rova Roșiori, lidera seriei 
a Vl-a a Diviziei C. Meciul s-a 
desfășurat pe distanța a trei re
prize. a cîte 30 de minute fiecare, 
în prima repriză echipa antrenată 
de Viorel Mateianu a jucat cu

SAINT MORITZ, 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Marți, pe o pîrtie înghețată — 
pregătită din ajun cu „ciment" de 
zăpadă și apă — s-a desfășurat 
proba de slalom uriaș din cadrul 
campionatelor mondiale de schi 
alpin. întrecerea a constituit o ve
ritabilă surpriză pentru toți con- 
curenții. în ajun, zăpada eră moa
le, ca șj la proba feminină, pre- 
supunîndu-se că se vor forma fă
gașe, ceea ce ar fi generat condiții 
inegale pentru cei înscriși în con
curs. Ca urmare a unui efort al 
comitetului de organizare și cu aju
torul pompierilor locali (care au 
întins peste 2 km de furtun de 
incendiu de-a lungul pîrtiei „Mun-

tanella", stropind-o din belșug) 
pîrtia a fost transformată într-un 
zid de gheață extrem de dur. dar 
care a prezentat avantajul de a se 
menține intactă pînă la ultimul 
concurent. Pîrtia a măsurat 1290 m 
lungime cu o diferență de nivel 
de 405 m, cu cîte 65 și respectiv 66 
de porți într-o manșă.

ît) aceste condiții, sportivii au 
întîmpinat mari dificultăți pentru 
a se menține într-un traseu ce adu
cea mai curînd cu o pistă de pa- 
tinaj-viteză, fapt ce explică marele 
număr de schiori descalificați sau 
care au abandonat. Printre cei ce 
au plătit tribut durității pîrtiei 
se numără reputații , sportivi elve
țieni Mattle și Brugman (locul 2 
și 3 la J.O. de la Sapporo), norve-

--------------------------------------------------------- 3*--------------------------------

gianul Erik Haker, austriacul Da
vid Swiling (locul 2 în Cupa Mon
dială), spaniolii Ochoa și Garcia 
și mulți alții. La această situație 
deosebită a intervenit. într-o mă
sură și lipsa de antrenament a tu
turor concurenților, care au făcut 
o singură recunoaștere a traseului.

Schiorii italieni au dovedit o cla
să superioară celorlalți participanți, 
ei reușind să ocupe 4 locuri în 
primele 6. printre care și medalia 
de aur prin renumitul Gustavo 
Thoeni. Excelentului sportiv îi lip
sea numai acest titlu mondial din 
prestigioasa sa vitrină de trofee. 
Extrem de 
precizie de 
instalat în 
încă după 
la fel de sigur și în cea de a doua, 
el a făcut față cu succes asaltului 
aproape disperat al austriacului 
Hans Hinterseer, oare a depus e- 
forturi excepționale pentru a ajun
ge pe prima treaptă a uodiumului 
de premiere. Italienii Pierro Gros, 
Helmuth Schmalzl si Ervin Striker 
l-au urmat cu brio pe Thoeni, în
tre ei intercalîndu-se doar austria
cul Hinterseer și elvețianul Par- 
gaetzi.

Dan Cristea a evoluat sub posi
bilitățile sale. Pe această pîrtie ex
trem de dură, 
recunoscută s-a 
tă și, neservit 
elasticitate, el a 
maniera activă „care-1 caracterizea
ză. Locul 43 pe care l-a obținut 
este mult sub locul 23 de la Sap
poro ca și sub posibilitățile sale. 
Marian Burchi a abandonat în pri
ma coborîre. deoarece din cauza 
trepidațiilor, i-a'sărit schiul din pi
cior anroane de sosire. TATĂ ORDI
NEA PRIMII OR CLASAȚI: 1 Gus
tavo Thoeni (Italia) — campion mon
dial— 3:0,7,92; 2. Hans Hinterseer 
(Austria) 3 : 08,84 ; 3. Pierro Gros 
(Italia) ’ 3 : 08.91 ; 4. Helmuth
Schmalzl (Italia) 3 : 10.37. ; 5. Er- 
gelhard Pargaetzi ^Elveția) 3 : 11,58; 
6. Ervin Striker (Italia) 3 :11,59.

Comitetuj de organizare a stabi
lit -un nou program de desfășura
re a campionatelor mondiale: 
miercuri — coborîre non-stop fe
mei; joi — coborîre femei; vineri — 
slalom special femei și coborîre. 
non-stpp bărbați ; sîmbătă — co
borîre' bărbați ; duminică — slalom 
special bărbați.

sigur și manifestînd o 
..ceasornic", Thoeni s-a 

fruntea clasamentului 
prima manșă. Coborînd

chiar și forța sa 
dovedit insuficien- 
de mobilitate si 
evoluat departe de

Jocurile Olimpice din 1976 nu sînt 
nici atît de aproape ca să polari
zeze intens atenția iubitorilor spor
tului dar nici chiar atît de depar
te ca să nu ne îndemne, din cînd 
în cînd, să ne îndreptăm gîndul 
spre ele. Nu mai vorbim despre 
sportivii de performanță, cei vizați 
să participe la întrecerile de la 
Montreal, căci ei de pe acum au in
trat în „zodia celor cinci inele".

Ce se întîmplă, între timp, în ora
șul gazdă al viitoarei Olimpiade ? 
Pregătirile își urmează cursul fi
resc și constructorii, mai ales, tru
desc sîrguincioși pentru a preda la 
timp bazele sportive și instalațiile 
aferente, destinate viitorilor com
petitori olimpici. Prima dintre con
strucțiile ce vor fi terminate este 
velodromul olimpic, el urmînd să 
găzduiască în acest an, campionate
le mondiale ale specialiștilor curse
lor pe pistă. Peste cîteva luni, mai 
exact în iunie, velodromul va putea 
fi utilizat pentru antrenamente de 
sportivii ce vor participa ta „mon
dialele" de ciclism.

Velodromul olimpic din Montreal 
face parte din construcțiile marelui 
complex sportiv : STADION-P1SCT- 
NĂ-VELODROM, principala reali
zare în vederea J.O. din 1976. Pista 
velodromului, calculată de cei mai 
autorizați specialiști, va avea o lun
gime de 285,714' m și o lățime de 
7,50 m, permițînd desfășurarea în 
condiții optime a tuturor genurilor 
de probe de velodrom.

Construcția velodromului, con
cepută în linii ultra-mcderne, se va 
desfășura pe trei nivele și va pu
tea avea o utilizare 
Parterul

polivalentă.
construcției va fi folosit

pentru competițiile de ciclism și va 
cuprinde toate „anexele" necesare: 
vestiare pentru sportivi și oficiali, 
cabinet medical, grupuri sociale, un 
restaurant, magazine de suveniruri. 
Tribunele au fost prevăzute pen
tru o capacitate de 6 644 spectatori, 
cu posibilitatea de a fi extinse. 
Zona rezervată sportivilor are 150 
locuri, cea pentru oficiali numără 
153 locuri. Un întreg sector a fost 
rezervat presei și radio-televiziunii. 
în lojile presei vor putea lua loc 
250 persoane, în timp ce pentru 
radio-reporteri s-au construit 20 ca
bine, iar pentru trimișii companii
lor de televiziune, alte 12 cabine. 
Pentru reprezentanții presei s-au 
mai amenajat o sală de interviuri, 
o sală pentru dactilografe, o sală 
cu telexuri și cabine telefonice, un 
bar și un restaurant.

Construcția prezintă totodată b 
particularitate demnă de reținut: 
spectatorii se vor putea deplasa în 
diferite zone ale tribunelor fără a 
stînjeni absolut deloc desfășurarea 
probelor și activitatea oficialilor sau 
a ziariștilor. Deși cupola velodro
mului are o deschidere foarte lar
gă, arhitecții au găsit modalitatea 
ca ea să nu fie sprijinită de stilpi 
interiori, asigurîndu-se astfel o vizi
bilitate optimă din toate sectoare
le tribunelor.

Firește, aici se vor putea desfă
șura și alt? competiții ale discipli
nelor de sală : box, baschet, volei, 
iudo, lupte. Pînă la zilele fierbinți 
ale Olimpiadei de vară 1976, la ve
lodromul olimpic va domni o acti
vitate susținută.

FABIAN DRESDNER
Montreal, februarie

Bucureștencele au păstrat din avansul acumulat [8 p],

pierzînd la Budapesta, în fața lui Spartakus, cu numai 61-65
BUDAPESTA, 6 (prin telefon, de Io 

trimisul nostru).
Miercuri seara, la Sportcsarnok, 

s-a desfășurat întîlnirea revanșă 
dintre Spartakus Budapesta și 
I.E.F.S. București. contînd pentru 
turul II al grupelor sferturi de fi
nală în Cupa cupelor la baschet. 
Evoluînd la un nivel ridicat, supor- 
tînd asalturile . tenace ale adversa
relor, sportivele de la I.E.F.S. au 
izbutit să-și păstreze o parte din a- 
vantajul acumulat săptămîna trecută 
la București (74—66) și șă se cali-

Pentru a 2-a oară

PETROSIAN L-A ÎNVINS
PE PORTISCH

Marele maestru sovietic Tigran 
Petrosian a cîștigat partida a 9-a a 
meciului pe care-1 susține cu Lajos 
Portisch (Ungaria), în cadrul tur
neului candidaților la titlul mondial 
de șah învingător și în partida a 
5-a, Petrosian are a,cum un avans 
de 2 puncte (Sta—31/-) și îi este 
suficientă o singură victorie pentru 
a se califica în semifinale.

După cum se știe, câștigătorul 
meciului de la Palma de Mallorca 
va intîlni în semifinale pe învingă
torul dintre Viktor Korcinoi și Cos
ta Mecking, care își dispută califi
carea la Augusta (S.U.A.).

fice. Iri semifinalele competiției do
tată cu trofeul ziarului „Sportul" 
București. Scorul final în meciul de 
miercuri seara — 65—61 (33—30)
pentru Spartakus, dar victoria fi
nală aparține bucureștencelor cu .sco
rul total de’ 135—131. Indiferent de 
rezultatul întîlnirilpr dintre I.E.F.S. 
ți GEAS Sesto San Giovanni (Italia) 
ambele formații sînt deja calificate 
pentru semifinale.

Referitor la această întrecere pu
tem spune că ea a purtat amprenta 
unei dispute aprige, specifice unui 
joc de cubă. Spartakus a dominat 
în prima repriză; dar în cea de a 
doua studentele și-au impus ritmul 
convenabil, . au egalat și au luat 
chiar conducerea. Spre final a fost 
rîndul gazdelor să dețină, inițiativa 
și să aibă la un moment dat un a- 

' vans de 7 puncte (60—53 în min. 37).
Ultimele trei minute au consemnat 
un plus de energie și luciditate al 
bucureștencelor, care au remontat, 
pierzînd la numai 4 puncte diferență.

D. STANCULESCU

Mihai BARA al velodromuluiMacheta acoperișului mobil

TURNEE DE TENIS
Brian Fairlie 6—4, 4—6, 6—4 
Ramirez—Ch. PasârellJ 6—3,

Râul
6—1.

Far-

TELEX

acestei grupe, John 
l-a întîlnit pe Milan 
care l-a învins în două 
6—4, în celelalte parti-

ST. PETERSBURG. — Au început 
întrecerile turneului internațional 
de tenis de la St. Petersburg (Flo
rida), primul concurs al grupei a 
Il-a din circuitul WCT. Principalul 
favorit al 
Newcombe, 
Holecek, pe 
seturi". 6—3,
de s-au înregistrat următoarele re
zultate : Ross Case — Jaime Fillol 
6—4, 5—7, 6—4 ; Geoff Masters — 
Jan Kukal 6—0, 6—3 ; Norman 
Holme—Torben Ulrich 6—3, 3—6, 
6—4 ; Dick Crealy—Zeliko Franulo- 
vici 6—3, 7—6 ; Dick Stockton — 
Patricio Cornejo 6—4, 6—3 ; Jiri 
Hrebec—Cliff Richey 7—5, 6—2 ; 
Stan Smith—B. Phillips-Moore 6—3, 
6—2 ; Bora Jovanovici—Clark Gr.a- 
ebner 6—1, 6—2 ; Alex. Metreveli—

NORTH LITTLE ROCK.
fidele din ziua a doua s-au înche
iat cu următoarele i‘ezultate : O- 
wens (S.U.A.)—Kironk (Australia) 
6—1, 6—2 ; J. Fassbender (R.F.G.)— 
Pinto Bravo (Chile) 6—3. 6—1 ; 
Fletcher (Australia) — Kalogheropo- 
ulos (Grecia) 6—1, 6—3 ; Hardie
(S.U.A.)—A. Amritraj (India) 7—6, 
6—3.

MARILE COMPETIȚII ALE GHETII
4 a

FORT LAUDERDALE. — în ul
timele partide din cadrul turului I al 
probei de simplu, jucătoarea austra
liană Kerry Melville a învins-o cu 
6—4,6—1 pe olandeza Elly Appell, 
iar vest-germana Katia Ebinghaus a 
întrecut-o cu 7—5, 4—6, 6—4 pe 
Kerry Harris (Australia). Alte re
zultate : Lesley Hunt—Robin Ten
ney 6—3, 6—1 ; Isabel Fernandez— 
tone Reese 6—4, 6—2 : Kathy Kuy
kendall — Pam Teeguarden 6—4, 
6—3 ; Wendy Overton—Glynnis Co
les 6—4, 6—2.

Campionatele mondiale de pati
naj artistic din anul 1975 vor fi 
organizate de federația de specia
litate a S.U.A. în stațiunea de spor
turi de iarnă Colorado Springs. 
Campionatele vor avea loc la sfîr- 
șitul lunii februarie și începutul

lunii martie. Pină in prezent, mon
dialele de patinaj artistic au mai 
avut loc la Colorado Springs în 
anii 1957. 1959. 1965 și 1969.

Campionatele europene din 1975 
vor fi găzduite de orașul Copen
haga.

MODENA. — în finala campio
natelor de tenis pe teren acoperit 
ale Italiei, cunoscutul jucător Adria
no Panatta l-a învins cu scorul de 
6—4, 6—4, 6—0 ne Antonio Zuga- 
relli.

de

el in

IRENE DUPĂ 10 ANI 
DE ATLETISM

de la Goteborg și în vară la C.
la Roma. Proba ei preferată este tot 
cursa de 200 metri, dar se antrenează 
pentru distanța de 400 m. la care ob
ține de Fegulă cifre foarte apropiate 
de 52 secunde !

fugi atît de repede, 
se prăpădeau de ris, 
de mama focului cu 

Urmărirea a durat

„REFLEXOMETRUL"

COMPLEXUL SPORTIV 
„BIKILA ABEBE"

în capitala Etiopiei, la Addis Abeba, 
va începe în curînd construirea unui 
mare complex sportiv> care- va purta 
numele regretatului atlet Bikila Abebe, 
dublu' campion olimpic la maraton, 
decedat anul trecut. Noua bază spor
tivă se va construi pe un teren de 
50 000 metri, pătrați și va avea un sta
dion central pentru fotbal și atletism, 
numeroase alte terenuri pentru jocurt.

DOPING CU... COARNE

ordine. petrecut atunci 
Să-l lăsăm pe căpitanul e- 

Eugen Laforge, să povestească : 
dealurile Isar-ului pedalam toți 

■ii foarte, liniști;! iu coada plutonu- 
cind, deodată, din turma de vite 
păștea pe o colină, s-a repezit la 
un taur furios. Mi-am dat seama 

tricourile noastre roșii îi ațițau și 
încercat să scăpăm cu fuga. Nlci-

La Cleveland s-a desfășurat un nou 
concurs de atletism pe teren acoperit. 
Pe 50 y a cîștigat Tom Whatley cu 
5,3 înfrecîndu-1 cu 0,1 sec. pe Biți Ma- 

• son. în cursa de 1 000 y, Victoria a re
venit lui Byron Dyce (Jamaica), cu 
timpul de 2:09,6. Dave Wotitle a luat 
startul în proba de o milă, pe care a 
cîștigat-o .în 4:09,2. Alte rezultate: 50 y 
Wilie Davenport — 5,9; două mile — 
John Hartnett (Irlanda) 8:35.5; înălțime
— Gens White 2.15 m: prăjină — Ro
land Carter 5.13 m. La feminin : 50 y
— .Tenie Gill 6,1 : 440 y — Esther Story 
57,6 ; 830 y — Robin Campbell 2:12,1.
W
Boxerii iugoslavi și-au început pregăti
rile în vederea meciului pe care-1 vor 
susține la 24 februarie la Lodz cu echi
pa Poloniei. Din lotul selectionabililor 
fac parte, printre alții, campionul eu
ropean Marian Beneș (ușoară). Iovano- 
vici. Belici, Vujkovici etc. Echipa polo
neză, care recent a terminat la egali
tate: 10—10 cu R. D. Germană, la Ber
lin, va prezenta, printre alții, pe cu- 
noscuții internaționali Blajinski, Gott
fried, Rubiki. Rudkowski. Gortat si 
Treia.

Tradiționalul maraton de la Kyoto Ma- 
ponia) a fost cîștigat la actuala ediție 
de atletul finlandez Mattt Vuorenmaa. 
cronometrat pe clasica distantă de 42.195 
km cu timpul de 2h 15:10.6. Pe locul 
secund s-a situat sportivul japonez 
Nobuyoshi 
tul cursei 
curenti.
VI
Pe ringul
Tokio.
categoria ..mijlocie mică",
Koichi Wajima, și-a aoărat cu 
centura. El l-a învins la puncte, dună 
15 reprize, pe brazilianul
Oliveira, care suferă 
din carieră. Wajima 
tru a 7-a oară titlul

15:10.6.
situat sportivul

Takada
au fost

2 h 16:19.2. La star- 
prezenți 155 de cdh-

arenei 
campionul

„Metropolitan* din 
mondial de box la 

japonezul 
succes

Mieuel de 
orima infringere 

și-a aoărat pen- 
mondial.

Celebra atletă poloneză, Irene Kir- 
szenstein-Szewinska (în fotografie), șl-a 
sărbătorit, recent, un deceniu 
activitate în sportul de performanță. 
Ea are acum. 27 de ani, dar nici nu se 
gîndește să abandoneze activitatea 
competițională. Irene a avut o ascen
siune spectaculoasă în probele de a- 
lergări. La nici 6 luni după primul 
antrenament, ea s-a clasat pe locul 
secund în campionatul Poloniei la pro
bele de 100 și 200 m și a devenit cam
pioană la ștafetă 4x100 m. In bogatul 
ei palmares figurează 34 de titluri de 
campioană a Poloniei, medalii de aur 
la Olimpiadă și la campionate euro
pene, mal multe recorduri mondiale. 
Nici după ce s-a măritat nu s-a gîn-

dit să se lase de sport. Irene Kirszen- 
stein-Szewinska se pregătește acum 
pentru sezonul de sală gi aer liber cu 
perseverența unui îheepător, care nu 
iese din cuvîntul antrenorului. Ea vrea 
să fie prezentă la europenele de sală

NUNTA CU REPRIZE
Hocheistul profesionist canadian Pe

ter Bankrott de la clubul Winnipeg 
Monarchs s-a căsătorit intr-un mod 
destul de original. în pauza survenită 
după prima repriză, s-a desfășurat 
cununia civilă în ovațiile spectatorilor, 
în cea de a doua pauză a reușit să 
se repeadă pînă la un magazin spre 
a cumpăra cadoul de nuntă pentru 
m.ireasa ce-1 aștepta# surîzătoare, Iar la 
sfîrgitul meciului s-a îndreptat fericit 
către gară plecînd în călătorie de 
nuntă. Nici un moment el nu și-a 
dezbrăcat incomodul său echipament 
de hochei și nici nu a lăsat crosa 
mînă.

S-a petrecut în timpul disputării 
uneia din etapele Turului ciclist al 
Bavariei... Reprezentanții Luxemburgului 
apăruseră pină atunci regulat pe ul
timele locuri și totul lăsa să se în
trevadă că nu aspirau la o perfor
manță deosebită. limitîndu-se la o 
simplă prezență decorativă. Și deodată, 
pe cînd se disputa etapa cu punctul 
final la Munchen. toți pei patru repre
zentanți ai Principatului au apărut în 
grup compact primii la linia de sosire. 
Rezultatul a stirnit uimire și a fost 
pus imediat în discuție. Comisia me
dicală a luat probele necesare, dar 
luxemburghezii s-au dovedit perfect

lucrurile ? 
chipei.
„Pe ‘ 
pair 
iui 
ce 
noi 
că 
am 
odată nu am crezut că un animal atît 
de greoi poate 
Restul cicliștilor 
iar noi fugeam 
taurul după noi.
vreo 20 de kilometri și uite așa. aproa
pe fără să băgăm de seamă. ne-am 
trezit .pe străzile Munchenului aclamați 
d'e mulțime și înaintea tuturor".

I:'.,..,:.: --•«y-

bx-, y ........

Campionatul mondial
„Soling") s-a 
victoria danezului 
ultima regată a comuetiției, Paul Elv- 
strbm. care în prestigioasa sa carieră 
sportivă a cucerit natru medalii olim
pice de aur. s-a situat ne locul doi. în 
urma australianului David Forbes, 
sat ne locul secund în clasamentul 
neral final.

de yahtlng (clasa 
încheiat, la Svdney, ev. 

Paul Elvstrom. în

cla- 
ge-

inCea de-a 32-a ediție a concursului . 
temați.onal de cros de la Hannut (Bel
gia) a fost cîștigată de atletul belgian 
Emile ■puttemans, 
tanta

cronometrat pe dis- 
de 9 000. m cu timpul de 24:04,4. 

urmat Edwold. Bronz&t TR.S.A.) — 
și Eddy Van Mullen (Belgia) —

Selecționata de tenis de masă a Japo
niei și-a continuat turneul în Europa, 
jv.cînd cu echipa R.F. Germania. Gaz
dele au terminat învingătoare cu sco
rul de 5—4. Leiss (R.F. Germania> a 
jucat, excepțional, obtinînd trei victorii. 
La feminin, echipa Japoniei a întrecut 
cu 3—1 pe cea a R.F. Germania.

în presa sovietică de specialitate a 
apărut recent o convorbire pe tema 
„Știință și sport" cu candidatul în ști
ințe padagogice, Vladimir Keller, pro
rectorul Institutului de cultură fizică 
din Lvov, un fost scrimer de perfor
manță. lată-i. în rezumat, cîteva din 
părerile exprimate :

„Intensificarea competițiilor Interna
ționale, a întrecerilor de toate felurile, 
precum și interesul major care se a- 
cordă pretutindeni sportului — a făcut 
ca alături de antrenori chiar și savan- 
tii să participe, sub o formă sau alta, 
la pregătirea sportivilor. Ca să antre
năm in modul cel mai adecvat un spor
tiv pentru concurs trebuie să-i cunoaș
tem în cele mai mici amănunte orga
nismul. capacitatea lui la efort și 
multe alte amănunte de natură fizio
logică. Pentru ca un antrenor să cu
noască exact posibilitățile fizice și alte 
calități ale elevului său trebuie să se 
facă o sumă de investigații.

Scrimerilor, de pildă, li se cere o viteză 
de reacție deosebită, pentru a răspunde 
cit mai' prompt la acțiunile adversari
lor. Aceasta m-a determinat să studiez 
pe larg particularitățile vitezei de reac
ție în scrimă. Am construit un aparat 
original pentru măsurarea reflexelor; la 
început unul simplu, mai tîrziu l-ani 
modernizat să fie în pas cu tehnica 
zilelor noastre. Acum, cu acest aparat 
complex, bazat în funcționare pe prin-
„ , ■ ■■■.....  a....... ...

Jacky Stewart; va deveni bober ? Firește că nu, deși celebrul automobilist 
scoțian a fost tot timpul prezent în mijlocul boberilor, la recentei^ cam
pionate mondiale de la St. Moritz. Iată-l (în dreapta fotografiei), dînd<parcă 

indicații echipajului de 4 '

La Budapesta s-a disputat meciul retur 
dintre echipa locală Ferencvaros si for
mația olandeză Tranpere Tillburg, con- 
tînd pentru turu’ II al C.C.E. la ho
chei pe gheată. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 6—5 (2—2, 1—1. 3—2). 
Partida a fost urmărită de circa 9 009 
de spectatori. învingătoare în primul 
joc _ cu scorul de 11—2. formația olan
deză s-a calificat în turul următor al 
competiției.
M
La Brisbane, în meciul de hochei din
tre echipele Australiei și Pakistanului, 
hocheiștii australieni au obținut victo
ria cu scorul de 2—0. Selecționata O- 
landei a țlispus cu 4—2 de o repre
zentativă 1-egională.

al Elveției, condus de Liidi.
moderne, i putem constata 
reflexele sportivului cit și 
care rezistă organismul său

cipii ultra 
exact atât 
sarcina la 
la momentul dat. Aparatul este acum 
folosit cu succes și de către boxeri și 
luptători. De pildă, un sportiv cînd

vine la sală, antrenorul îl Investighează 
cu „reflexometrul" și îi indică eu mare 
precizie cantitatea de muncă pe care 
poate să o depună, in condiții optime, 
la ședința respectivă. Este o indivi
dualizare ideală a antrenamentului!“

în cadrul Campionatului__
schi rezervat profesioniștilor. 
Renzo " ' ‘ ‘
Hunter 
aș. în 
manșe 
clasamentul general 
după desfășurarea acestei probe, 
tinuă să conducă austriacul 
Nindl, urmat de Zandegiacomo.

mondial de 
. italianul 

zandegiacomo a cîștigat. la 
Mountain, proba de slalom uri- 
finală, el l-a învins în două 
pe francezul A’.aln Penz. In 

al competiției, 
con- 

Hugo


