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5,5 $ 0,1 s de recordul mondial! din București au participat la numeroase întreceri de schi 

Foto : N. DRAGOȘ
zilele vacanței, elevii liceului „Dumitru Petrescu"

organizate la Pîrîul Rece — in cadrul primei etape a „Cupei tineretului'’.

ÎNTRECERILE PENTRU „CUPA DE CRISTAL
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Potrivit cerințelor federației 
noastre de specialitate pînă la 
această oră, nici unul dintre atle- 
ții fruntași nu a îndeplinit, în ac
tualul sezon, cerințele de partici
pare pentru campionatele europe
ne pe teren acoperit de la Gote- 
borg (9 și 10 martie). Deoarece ne 
aflăm abia la începutul seriei de 
mari competiții care preced cam
pionatele continentale, este de aș
teptat ca, în perioada pînă la 24 
februarie, atleții noștri să-și do
vedească valoarea și să obțină 
standardul de participare cerut. O 
foarte bună ocazie le-o oferă în
trecerile campionatelor internațio
nale ale României — „Cupa de 
cristal". în condiții bune de con
curs în compania unor adversari 
redutabili, cei mai merituoși din
tre atleții români vor fi desigur 
în măsură să-și probeze buna pre
gătire prin rezultate de valoare, 
la nivelul standardurilor de care 
aminteam. După ce a alergat 6,6 s 
— record al țării egalat, sprinterul 
Dorel Cristudor poate coborî cu o 
zecime de secundă, după cum 
Virginia Ioan sau Cornelia Popa 
pot trece peste ștachetă la 1,84 m, 
ori Viorica Viscopoleanu să sară 
6,40 m la lungime etc.

Pe de altă parte Ileana Silai, 
recordmana țării în cursele de se- 
mifond, își pregătește și ea par
ticiparea pentru Goteborg, antre- 
nîndu-se pe pista sălii din Buda
pesta. La C.E., după cum ne-a 
mărturisit atleta clujeană, dorește 
să concureze în proba de 1 500 m, 
standardul avînd a-1 îndeplini 
fiind de 4 :18,0, rezultat de care 
este capabilă campioana noastră. 
Reamintim, că de la precedentele 
■ediții ale competiției europene pe 
teren acoperit, Ileana Silai are ca 
amintire două medalii de argint, 
ambele din cursa de 800 m, cuce-

• Atleții români au un bun prilej de a obține 
standardurile de participare la CE. • Ilie Floroiu 

recordman al țării la 3000 m • Dorel Cristudor 
pe 50 metri, la

1971 la Sofia și 1972 larite în 
Grenoble.

In ultimele zile cîțiva dintre at- 
leții noștri au luat startul în di
ferite concursuri internaționale 
peste hotare. La Budapesta, cam
pionul fondiștilor români, Ilie FIo- 
roiu a cîștigat cursa de 3 000 m 
cu timpul de 8 : 07,8, performanță 
care constituie un nou record re
publican de sală, fiind doar la 4

secunde de cel mai bun rezultat 
în aer liber, al lui Andrei Bara- 
baș. In același concurs, din sala de 
la Nepstadion, Paul Gheorghiu s-a 
clasat al treilea la triplusalt cu 
15,57 m. La Reggio Emilia, în Ita
lia, în cadrul unui mare concurs,

rină mai ieri elev al Liceului 
de atletism din Cîmpulung Mus
cel, sprinterul Dorel Cristudor a 
răspuns cu entuziasm invitației 
de a participa la inaugurarea u- 
nei noi săli de atletism în loca
litatea amintită. A fost un bun 
prilej pentru a se reîntîlni cu 
foști profesori și colegi, dar și 
pentru a putea concura pe pista 
de coritan a noului lăcaș atletic.

Cristudor a fost înscris la star
tul cursei de viteză pe 50 m pe 
care a parcurs-o în 5,5 secunde. 
Rezultatul constituie un nou re
cord de seniori al țării și se a- 
propie la o zecime de secundă 
de recordul mondial, deținut cu 
5,4 de Bill Gaines (S.U.A.) — 
Moscova 1968 și Manfred Kokot 
(R. D. Germană) — Berlin 1971.

In aceeași competiție, junioara 
Doina Spînu a sărit 
lungime.

6,17 m la

PREGĂTIRILE POPICARILOR
NOȘTRI PENTRU

INTÎLNIRE

(Continuare în

.... £

DUBLA
CU REPREZENTATIVELE

R.F. GERMANIA
Loturile naționale de popice, 

* eare se pregătesc pentru dubla în- 
t'îlnire amicală cu selecționatele 
R. F. Germania (16—17 februarie, 
la Stuttgart) au avut ieri un antre
nament controlat pe arena Voin
ța din Capitală. Atît fetele, cît și 
băieții au dovedit multă poftă de 
joc și, cu toate că au folosit noua 
tehnică de lansare a bilei adec
vată popicelor din material plas
tic, au obținut cifre de control 
mulțumitoare. Șase jucătoare din 
lotul feminin au avut rezultate de 
peste 400 p d, iar din lotul mas
culin șase popicari au punctat 
peste 830.

Rezultate — lotul feminin ; Va
nilie» Pințea 428 p d, Ana Petres
cu 426, Elena Trandafir 418, Eli- 
sabeta Szilagyi 417, Cornelia Pe* 
trușca 410, Mariana Constantin 
402, Florica Neguțoiu 399 șl Mar-

reia Bordei 398. Lotul măscuita» î
Bice 925 p d. Gh, Dumitrescu 

898, P. Purje 889, Gh. Silvestru 
883, I. Băiaș 881, I. Stefucz 887, 
Al. Cătineanu 832 șl I. Tlsmănaru 
811.

Gh.

Cu 19,08 m la greutate, cehoslovaca Helena Fi- 
bingerova a ciștigat, anul trecut, titlul de campioană 
europeană în sala de la Rotterdam

Dorel Cristudor, una din speranțele sprintului nos
tru, de la care așteptăm o autentică confirmare va
lorică în „CUPA DE CRISTAL"..

De azi, pină duminică

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SCHI FOND

Șl NUMEROASE ALTE CONCURSURI
Buletinele meteorologice prevăd 

pentru această perioadă o vreme 
prielnică practicării sporturilor de 
iarnă. Stratul de zăpadă este sa
tisfăcător. La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni calendarul competițional 
este foarte încărcat. Stațiunile 
montane stot gazde primitoare 
pentru schiorii ce se vor întrece 
în cadrul diferitelor competiții in
terne. Iată o scurtă trecere în re
vistă a celor mai importante 
concursuri.

Evident, cel mai important are 
loc la Poiana Brașov, unde cei 
mal bum fondlști seniori al țării 
își vor disputa titlurile de campi
oni naționali pe anul 1974. Vineri

iNTlLNIRILE AMICALE DINTRE ECHIPELE
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI Șl R.P. CHINEZE

După excelentele evoluții de la 
Ploiești (în cadrul campionatelor 
internaționale ale României) și 
Craiova, reprezentativele de tenis 
de masă ale R.P. Chineze vor a- 
pa,re și în/fața publicului din Iași. 
Aici, sîmbătă este programată du-

La Trollhattan (Suedia)

MARIA ALEXANDRU
CONCUREAZĂ

LA TURNEUL „TOP 12“

bla întîlnire amicală dintre echi
pele feminine și masculine ale Ro
mâniei și R.P. Chineze.

Formațiile noastre vor cuprinde 
pe Eleonora Vlaicov, Ligia Lupu, 
Viorica Moldovan Ia fete și Șer- 
ban Doboși, Dorin Giurgiucă și 
Aurel Ovanez. Cunoscînd valoa
rea sportivilor oaspeți sîntem con
vinși că întrecerile lor cu jucătorii 
români vor oferi partide de un 
frumos spectacol entuziastului pu
blic ieșean.

sînt prevăzute cursele individuale 
de 15 km pentru seniori și tine
ret, precum și 5 km pentru se
nioare. Sîmbătă vor avea loc în
trecerile de ștafetă 4x10 km pen
tru bărbați și 3x5 km pentru fe
mei. La start vor fi prezenți cei 
mai buni specialiști al genului de 
la toate asociațiile și cluburile 
sportive din țară. De mare interes 
se anunță cursa pe 15 km la care 
vor participa și toți membrii lo
tului național de biatlon caret da
torită valorii ridicate, pot înctirca 
socotelile unor fondiști specializați 
doar în alergare* pe schiuri, în
trecerea are și un caracter de ve
rificare în vederea formării echi
pelor reprezentative pentru parti
ciparea la Balcaniada de schi din 
Grecia.

Schiorii alpini au un ultim pri
lej de constatare a formei spor
tive, înaintea campionatelor națio
nale ce vor avea loc săptămîna 
viitoare. Ei vor participa sîmbătă 
și duminică, la Bușteni, la „Cupa 
Caraiman", în care sînt prevăzute 
probele de coborîre și slalom 
uriaș. Va fi prezentă toată elita 
schiului nostru alpin în frunte cu 
Dorin Munteanu, Virgil Brenci, 
Constantin Văideanu, Gheorghe 
Vulpe, loan Cavași, Ion Bibiț ș.a.

La Poiana Brașov se va disputa, 
sîmbătă și duminică, 
republican al școlilor 
fond, iar pe Semenic 
Concursul național al 
probele alpine.

In Postăvar, cei mai buni ju
niori ai probelor alpine se vor 
întrece în cadrul „Cupei tinărului 
dinamovist".

Deci, după cum se vede 
cursuri, concursuri...

In bucurești-peste 125000

competiție de 
republican — 

— a prilejuit, 
largă antrenare

masă 
„Cupa 

cum 
în în-

Principala 
cu caracter 
tineretului" 
era firesc, o 
trecerile ediției de iarnă a pionieri
lor, elevilor, studenților și tineri
lor muncitori din Capitală. Cu 
toat.e că în cele două luni de la 
startul oficial condițiile meteoro
logice au fost prea rar favorabile 
pentru organizarea concursurilor, 
mai ales a celor de schi, patinaj și 
săniuș, majoritatea școlilor și aso
ciațiilor sportive din întreprinderi, 
instituții, cooperația meșteșugăreas
că ș. a. au reușit — prin muncă și 
spirit de inițiativă — să obțină re
zultate frumoase, contribuind ast
fel la succesul amplei acțiuni spor
tive de masă organizate, în baza 
prevederilor Hotărîrii de 
din 1973, de către C.N.E.F.S. 
preună cu 
obștești cu 
niu.

Ieri, cu 
lui în care s-a desfășurat 
etapă a competiției, am avut pri
lejul să consemnăm faptul că la

partid 
îm- 

organizațiile de stat și 
atribuții în acest dome-

prilejul analizei felu- 
prima

PARTICIPANT!
întrecerile pe școală și asociație 
(în multe sectoare 
și la 
zute 
peste 
Fără
care-1 subliniem doar ca un reper

organizate 
alte î’amurî decît cele prevă- 
de regulament) au participat 
125 000 de tineri bucureșteni. 
îndoială, bilanțul cifric — pe

A\\XVb\\\\\\\\\^

„CUPA
TINERETULUI"

cantitativ — este de natură să ne 
bucure. Cel puțin la fel de impor
tant ni se pare, însă, a fi calita
tea și continuitatea asigurată a- 
cestor concursuri în multe din uni
tățile sportive de bază din Bucu
rești. Vom face, de aceea, mai pu
ține referiri la statisticile genera
le pe Sectoare (de altfel, în unele 
cazuri și condițiile sînt diferite), 
arătînd — în schimb — cîteva din

Reportai la Orăștie

CÎND PASIUNEA PENTRU SPORT

Ningea în ziua aceea la Orăștie. 
Ningea cu fulgi mari și grei, aș- 
ternînd covor alb și gros. „în sfîr- 
șit. poate că vom avea și noi ceva 
zăpadă pentru schi și Săniuș — ne 
spune plin de bucurie Viorel Jianu, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S., 
care ne însoțise în acest oraș — 
pentru că pe aici clima este, în 
general blinda. Seara faci patinoar, 
iar dimineața este... bazin". ...Peste 
cîteva* ceasuri ninsoarea a stat, 
stratul de nea dispărînd văzînd cu 
ochii, spre nemulțumirea vădită a 
iubitorilor schiului și săniușului.

...Atunci, ne-am gîndit la nu
meroșii tineri din oraș. Din acest 
oraș, care peste cîteva luni își va 
sărbători 750 de ani de existență 
atestată documentar. Aici, la Oră
știe viața pulsează din plin. Noile 
obiective economice au ridicat gra
dul de urbanizare a localității, au

Concursul 
sportive 
va avea 
copiilor

ASTĂZI, IN SALA DINAMO

De azi, timp de trei zile, în lo
calitatea suedeză Trollhattan (in 
apropiere de Goteborg) se vor 
desfășura două turnee _ internațio
nale de tenis de masă denumite 
,'Top 12" la care vor lua parte 
primii 12 sportivi continentali, 
fete si băieți. In acest scop, Maria 
Alexandru (însoțită de antrenoa
rea emerită Ella Conșțantinescu) 
a plecat, ieri, la Trollhattan. Ală
turi de ea. conform clasamentu
lui internațional alcătuit la _ înce
putul acestui an, urmează să par
ticipe și cehoslovacele Grofova, 
Ri-dlova. Silhanova, Vostova, ma
ghiarele Kishazi, Magos, sovieti
cele Rudnova, Antonian, Gedrai- 
tite. La băieți între primii 12 fi
gurează 
hansson, iugoslavii 
pancici, cehoslovacul Orlovski. so
vieticii Sarkojan, Gomozkov, fran
cezul Secretin, maghiarii Jonyer, 
Borzsei, englezul Neale și vest- 
germanul Liec.k. In cazul unor in
disponibilități, vor concura urmă
torii clasați la băieți ca Și la fețe.

suedezii Bengtsson, Jo-
Șurbek, Sti-

IN CUPA CUPELOR LA VOLEI
Voleibalistele clubului Dinamo 

susțin, astăzi, primul joc cu Fe
nerbahce Istanbul în cadrul Cupei 
cupelor. Evident, valoarea supe
rioară a formației bucureștene, în 
comparație cu cea a vicecampioa- 
nei Turciei, ne face să presupu
nem o victorie dinamovistă la un 
scor detașat. De altfel, aceeași o- 
pinie ne-a fost împărtășită și de 
antrenoarea echipei Dinamo, maes- 
tra emerită a sportului, Doina Ivă- 
nescu. „în vederea acestui prim 
joc, ne spunea antrenoarea, nu 
ne-am preocupat de atingerea for
mei maxime, ci am acordat priori
tate pregătirii fizice Ia munte. Cu 
mingea am făcut antrenamente a-

bia începînd din săptămîna tre
cută, apoi, am verificat potențialul 
echipei in cîteva partide din „Cupa 
16 Februarie", după care pot a- 
firma că ne vom prezenta bine in 
fața unei adversare de talia lui 
Fenerbahce. întrucît ne așteaptă 
mai tirziu obiective foarte impor
tante (turneele diviziei A și tur
neul final al Cupei cupelor), am 
fost obligată să gradez în acest fel 
pregătirea".

In meciurile de verificare susți
nute recent și, îndeosebi, în cel cu 
Rapid, din cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie", Dinamo a arătat o forță 
de joc satisfăcătoare, un bun ran
dament în atac și chiar în iinia a 
doua, unde a sporit precizia în

Dinamovista Margareta Șorban într-o caracteristică acțiune de atac. O 
asistă la dublaj Constanța Dinculiță.

Foto : Dragoș NEAGU
execuții (nu și mobilitatea în te
ren). Am remarcat însă o scădere 
treptată a rezistenței.

Pentru meciul de astăzi, Doina 
Ivănescu ne-a comunicat că între
gul său lot se află în plenitudinea 
forțelor. Sextetul de bază va fi. 
după toate probabilitățile, cel folo
sit marți seară în partida cu Ra
pid ; Constanța Dinculiță, Helga

Bogdan, Alexandrina Constanti- 
nescu, Venera Hoffmann, Emilia 
Stoian, Margareta Ștrban. Ca ju
cătoare de rezervă figurează Maria 
Dobrogeanu, Petruța Tache și Ma
riana Chima.

Partida este programată astăzi, în 
sala Dinamo, la ora 17,30. Vor ar
bitra Anestis Basiliadis și Emanuel 
Containtilieris (Grecia).

dus la apariția unor cartiere mo
derne de locuințe ca și a unor 
posibilități mai variate de petre
cere a timpului liber. Așadar, ce 
poți face în clipele de destindere, 
în acest oraș de la poalele munți
lor Sebeșului ? O casă de cultură, 
două cinematografe și terenuri de 
sport, iată cadrul în care oscilează 
preferințele celor din Orăștie.

...Fetele de Ia întreprinderea „Vi
dra" au îndrăgit fotbalul. Și-l prac
tică cu asiduitate, reușind să ocupe 
locul întîi în competiția organizată 
cu prilejul „Festivalului sportului 
feminin județean". Se întreprind și 
acțiuni turistice. împrejurimile sînt 
foarte fi-umoase. Dincolo de Mureș 
se află Geoagiul, în munții de la 
sud, Costeștii (unde amenajările 
sportive — terenuri de .volei, hand
bal ; vor fi completate La vară ți 
cu un bazin de înot), spre Grădiș
tea Muncelului. Voleiul »i popicele 
sînt alte două sporturi practicate 
de salariații acestei fabrici. Ne gîn- 
dim, însă, că aici cea mai mare 
parte a colectivului este compusă 
din femei. Diaeuâkm această pro
blemă cu tov. director, tag. Ion 
Proptdorfer, cans ne-* primii w 
amabilitate. Der, preocupat de alte 
probleme, nu mai era hmp șl de 
sport (deși est* panlonnt vînfttar 
și pescar) : ^11 m R mt refer I» 
o activitate ee na ae ridtoă In ni
velul dorit, ne are rost *M * tae*. 
Știe, desigur, mai mutte darft noi t

...Șase secții na intrat fin preocu-
1 R

numeroasele exemple de asociații 
și școli în care această competiție 
s-a desfășurat cu rezultate deose
bite, ele fiind, de altfel, 
în cele opt sectoare buoureșt«?ry>.

în întrecerile organizate de sec
torul 1 (la cele cinci ramuri 'din 
programul ediției de iarnă, m și 
la^ baschet, handbal, miinif/>tbal, 
volei, tir, alergări, excursii) s-au 
evidențiat școlile nr. 5, 16, '15, 19;' 
186, liceul nr. 7, școala jp/ofesio- 
nală Tehnometal și asocia
țiile sportive P.T.T.R., t'C.P.C.S.,
I.C.S.I.M., A.M.C., I.U.C.T.,
I.R.V.A. Din sectorul 2 — cele
mai bune rezultate le-a-1 obținut 
asociațiile Dîmbovița, E fectronica, 
C.P.L. Pipera, Suveica,, școlile 
nr. 23, 27 și 28, Liceul f forestier șj‘ 
liceul „Dimitrie Can temi (•“. In ca
drul sectorului 3 sînt de apreciat în 
mod deosebit realizării*f din șco
lile nr. 46 și 56, de la Liceul „Mi-’ 
hai Viteazul", din asociațiile Elec- 
troaparataj, Metalurgica, Gloria și 
„23 August". Iată, de altfel, în con-i 
tinuare, lista unităților sportive e-) 
vidențiate (mai puțin <iele din sec-* 
torul 4, unde cu expepția școlii 
generale nr. 23, la pat'/naj — apre- 
cierile au caracter general) : sec-f 
torul 5: școlile nr. 120, 100, 188? 
111, 114, școala profesională. Auto
buzul, școala profesionala Auto, a-s 
sociațiile T.MJ3., Autobuzul’! 
I.C.P.E.T., Unirea Bucur, sectorul* 
6 : asociațiile Vulcan, IÎF.A., Stea-jî 
gul roșu, școlile 147, 150, 128, lice
ele Gh. Lazăr, D. Bolintineanu, 
Școală profesională Electromagneti-‘ 
că, sectoral 7: liceele nr. 25 33. 
școlile nr. 118, 163, 156, 167, liceul 
pedagogic, asociațiile Electra, I-, 
PROMET, I.C.E.M., Radio, Sectorul 
8 : școlile nr. 170, 178, 3, 184, 173, 
liceul „Aurel Vlaicu“, asociația 
Grivița Roșae.

Am citat în m'od intenționat un 
număr mare de unități sportive 
fruntașe în buna organizare și des
fășurare a întrecerilor din „Cupa 
tineretului" și pentru a sublinia 
posibilitățile largi existente în Ca
pitală pentru ca ediția de vară a 
acestei importante competiții cu 
caracter republican să prilejuias- 
că C.M.E.F.S., consiliilor E.F.S., a- 
sociațiilor și școlilor succese și 
mai însemnate în cuprinderea ti
neretului bucureștean într-o susți
nută activitate sportivă de masă. 
Pînă atunci, este — însă — de 
dorit, ca, în continuare, organiza
rea etapelor pe sector și munici
piu, pregătirea și participarea, 
sportivfior bannreștoni la finalele 
ediției de iarnă tă *e bucure a* 
toată atonțte și grija, factorilor de 
resort.

In pag. a 2-a, rubrica

îr între
prinderi și instituții"

un raid anchetă Ia Tg. Mureș, 
despre portbllltâțile unui pu
ternic reviriment In activitatea 

sportivă de masă.
(Continuare tn pag. « 3-a)

Baza sportivă a comunei Sînsimion
și povestea ei

De cîteva minute, ne aflăm în 
biroul tovarășului Attila Covaci, 
directorul întreprinderii de spirt 
și amidon din comuna Sînsimion. 
județul Harghita. Amabila noastră 
gazdă privește puțin prin fereas
tra încăperii către silueta zveltă 
a fabricii și apoi răspunde cu o 
voce domoală

— Întrebarea dv. mă pune în 
dificultate. Ar fi ușor să vă spun 
că arena de popice, stadionul ți 
terenul de hochei sînt rodul mun
cii salariaților noștri dar s-ar pu
tea să credeți că eu ca director, 
încerc să laud colectivul pe care 
îl conduc. Și, în plus, aț nedrep
tăți pe sătenii din comună care au 
contribuit la realizarea bazei spor
tive. Cred că mai întîi ar trebui 
să cunoașteți istoria acestei fa
brici. pentru a înțelege mai bine 
cum am ajuns să beneficiem de 
condiții materiale pentru sport.

Și am cunoscut-o. în 1958, cînd 
a fost numit aci director, tînărul 
Attila Covaci (căci pe atunci avea 
doar 26 de ani), fabrica de amidon 
se compunea din cîteva secții neîn
căpătoare, Cu tavan din lemn și 
acoperite cu țiglă. După un an și 
încă unul mica unitate din Sîn
simion. racordată la ritmul econo
miei noastre socialiste, a început 
să se dezvolte. în locul vechilor 
ateliere demolate în bună parte, 
au âpărut secții bine utilate, or
ganizate 
modern, 
rămida, 
rămase

cu un flux tehnologic 
Ce s-a întîmplat cu că- 
material.nl lemnos și țigla 
in urma reconstruirii fțț-

plină de tîlc
fericii ? Directorul ne-a povestit că 
atunci a găsit adevărați gospodari 
și cu mult spirit de inițiativă, care 
discutaseră deja ce trebuie făcut 
cu materialele rezultate din de
molări. In comună, tinerii bateau 
mingea pe un teren neîngrădit, iar 
în zilele friguroase jucau hochei 
Pe un patinoar improvizat la re
vărsarea Oltului sau pe gheața la
cului de la cariera de balast. 
S-a ajuns la concluzia că este ne
voie de o bază sportivă corespun
zătoare, pe care atît salariații fa
bricii, cît și ceilalți cetățeni ai co
munei să poată practica discipli
nele preferate.

— Nu a fost vorba de o amplă 
acțiune, în timp, își amintește tov. 
Covaci, ci mai bine zis de o cam
panie dar, Ia care au răspuns pre
zent cu mic cu mare, pentru că 
problemele de interes obștesc fac 
parte din preocupările cotidiene 
ale gospodarilor comunei noastre, 
de altfel laureată în anul 1971 în 
întrecerea județeană pentru înfru
musețarea localităților.

Tîmplarii. dulgherii. zidarii și 
alți meseriași au executat volun
tar manopera sălii de popice (cu 
două piste), lucrările tribunei de 
la stadion (cu o capacitate de 600— 
700 de locuri) acoperită eu țiglă, 
gardul împrejmuitor si vestiarele 
respective, iar ceilalți săteni au

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag a 3-a)
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i,ULTIMA NOASTRĂ BUCURIE, ULTIMUL NOSTRU SUCCES..."

„Împreună cu cîțiva băieți, am înființat în anul 1970, în cadrul A.S. 
Energia Cîmpina, o secție de bob. Știam că ne va fi greu, dar credeam 
în oameni și speram că promisiunile lor de a ne ajuta vor fi sincere. Un 
concurs de împrejurări face ca în iarna lui 1971, F.R.B.S. să organizeze o 
tabără de antrenament pentru tineret, la Piatra Arsă. De la noi sînt in- 

‘vitați doi tineri și Filip Traian și Milu Ion sînt delegați să plece. La 
concursul de încheiere reușesc un loc III. Nit cred că mă înșel, dar erau 
primii reprezentanți care sub denumirea unei asociații din Cîmpina luau 
parte la un concurs de bob. Buna comportare a celor doi și faptul că 
nu consumau nimic din fondurile asociației și că președintele, Ion Comă- 
nescu, putea să mai treacă o secție de performanță în hîrtiile sale, face 
ca să ne putem desfășura activitatea liniștiți... In vara lui 1971. ne afi- 
liem și ne legitimăm ca secție de performanță. A fost ultima noastră bucurie 
și ultimul nostru succes. In 1972, cînd trebuia să plecăm la Piatra Arsă, 
ca secție de bob a A. S. Energia apar primele greutăți și totala schimbare 
de atitudine a tov. Comanescu... Cu foarte multă bunăvoință din partea 
organizatorilor ți conducătorilor de asociații sportive aflați acolo, sîntem 
totuși primiți și ajutați să luăm parte la ultimele două concursuri. Tot 
ce putem face în timpul extrem de scurt este să luăm două diplome de 
sportivitate. în 1973 asociația sportivă „Bucegi“ Sinaia își exprimă dorin
ța, neoficial, de a ne lua pe toți. Tov. Comănescu se opune, sub motivul 
că se descompletează echipa. Nici noi nu doream să ne despărțim, mai 
ales că greutățile ne uniseră ți mai mult. Rămînem pe loc, cu speranța că 
vom fi mai departe cîmpineni. Dar anul acesta și 
ranțe s-au dus. Nu am primit nici un ajutor de 
sîntem „judecați" că am format această secție de 
drept, dreptul de a face sport. Astfel că, deși ne 
de unica bază sportivă din țari, sîntem nevoiți 
asociații sportive cu speranța că 
ypentru orașul înecare lucrăm și 
•speranța că dumneavoastră veți 
A’ÎLCU ION — atelier Proiectări, 
FILIP TRAIAN — Hala Scule

Publicîndu-vă scrisoarea, stimați tovarăși, 
sîzarea dumneavoastră îndreptățită forurilor de

puținele șanse și spe- 
nicăieri... Aproape că 
bob, că ne cerem un 
aflăm atît de aproape 
să plecăm pe la alte 

vom fi primiți. Dar dorim să concurăm 
de aceea vă scriem această scrisoare în 
putea rezolva

BUMBONUC
ceea ce noi n-am putut".
ION — Hala Mecanică I, 
Uzina mecanică Cîmpina 
vom trimite totodată, se- 

.. — ___  _ ___T_ resort; C.J.E.F.S. Prahova
și Federația de specialitate, care pot interveni direct. Vom urmări rezol
varea sa concretă.

O CARTE IN ACEST AN, ALTA IN 1975
J... CARMEN EFTIMIE, 
■elevă din Ploiești (str. 
f Pasaj II, nr. 7), își de- 
f clară marea sa pasiune 
(sportivă, tenisul. „Am 
ț citit destule despre a- 
ț cest sport al eleganței 
< — np scrie tînăra citi- 
ftoare — dar afară de 
(„Ar fi fost prea fru- 
ț wos“,.. minunata carte a 
Jplui Ion Țiriac și Ilie 
I Năstase și de „Tenis", 
Eacea mică broșură care 
țfs-ar fi vrut, conform in

dicației de pe copertă, 
x„carte de colorat", dar 

■ care, din fericire, a fost 
; mult mai mult de atît, 

din alte stirse nu prea

am aflat lucruri intere
sante cu privire la a- 
cest frumos sport. Aș fi 
dorit mult să știu, pen
tru că vreau să-1 prac
tic, cum se execută li
nele lovituri. Îmi veți 
spune, poate, să aflu a- 
ceste lucruri urmînd un 
curs de inițiere, dar vă

mărturisesc că nu prea 
am auzit de așa ceva în 
orașul nostru și apoi 
cred că ar fi mult mai 
bine să existe și o car- 
te-ghid. Oare n-ar pu
tea Editura Stadion să 
publice o astfel de 
carte ?“

Echipele noastre de volei in „Cupa campionilor europeni" 

FEMiHiN: RAPID ARE 0 MISIUNE DIFICILĂ 
ÎN PARTIDA CU N.I.M. BUDAPESTA

Blocajul echipei Rapid (in fotografie : Constanța Bălășoiu și Florica Tudora 
duri unul dintre atuurile apărării.

Fugigi) a constituit în repetate rîn- 
Foto : Vasile BAGEAC

Interesîndu-ne Ia Editura Stadion, am aflat 
că în acest an va vedea lumina tiparului lu
crarea lui Ștefan Georgescu (fostul căpitan ne
jucător al echipei României) intitulată „Tenis 
de cîmp", care va oferi noțiuni privind învă
țarea și perfecționarea în tenis. Iar pentru anul 
1975 se proiectează o nouă și foarte interesantă 
carte : „F 
ne, deci,

,învățațt tenis cu Ilie Năstase". Bămî- 
, să le citiți și să învățați...

DOAR 2
Ditj Fitești ne-a scris VASILE 

TOM^ț (sir. Războieni bl. 5), mare 
amator de fotbal. Ce-1 doare? „De 
aproape o lună de zile am scris 
la 9 echipe de fotbal din Divizia A 
(la celelalte 9, un coleg de-al meu) 
pentru a ne informa cum putem 

. obține de la echipele respective

DIN 9...
cîte un fanion său ecuson și o in
signă.; Dar, spre surprinderea mea, 
din cele 9 echipe (Steagul roșu, 
Steaua, Rapid, Dinamo, Sportul stu
dențesc, Poli Iași, S. C. Bacău, F.C. 
Constanța și F. C. Petrolul), doar 
două, șî anume Poli Iași și S. C. 
Bacău, au binevoit să-mi răspundă".

Este, într-adevăr, o mostră elocventă de dezinteres din partea clu
burilor noastre de fotbal față de strîngerea legăturilor cu suporterii, de 
propria publicitate și, în ultima instanță, față de propriile venituri. Poate 
că dacă aceste cluburi n-ar mai fi subvenționate de către federație ar 
deveni mai gospodare și, implicit, mai atente cu asemenea solicitări ca 
ale Cititorului nostru...

Din activitatea cabinetelor metodice
!EEE'

(JUDO)TOMA MIHALACHE
S-a născut la 24 decembrie 1955 In comuna 

Doljești, județul Neamț. Are înălțimea de 1,74 
m șl greutatea 78 kg. A început să practice 
judo-ul m toamna anului 1971, la Școala spor
tivă Unirea Iași, unde activează și în prezent, 
sub îndrumarea iînărului antrenor Constantin 
Sardea. Este elev în anul IV la Liceul indus
trial construcții de mașini din Iași. A debutat 
într-o competiție eficială — campionatul re
publican pe echipe al juniorilor — în 1972, dar 
formația sa nu a ocupat atunci un loc fruntaș. 
Anul trecut echipa Școlii sportive Unirea Iași 
a cucerit titlul de campioană republicană la 
juniori șl „Cupa școlilor sportive1. Tot în 1973 
Șc. sp. Unirea, avîndu-1 titular la semimijlocie 
pe T. Mihalacnc, a promovat și a participat în 
campionatul diviziei A. La recentele confruntări 
ale campionatelor internaționale de tineret ale 
Romă: iei Toma Mihalache a obținut cel mai 
bun rezultat dintre sportivii noștri, ocupînd 
locul II la categoria semimijlocie.

înființate cu. mulțl ani în urmă, 
cabinetele metodice de pe lîngă 
marile cluburi sportive devin tot 
mai rnult organisme vii, active, 
care . adMUm o contribuție substan
țială la continua îmbunătățire a 
procesului de pregătire, la creș
terea performanțelor. Zilele trecute 
am făcut o vizită metodiștilor de 
la clubul Dinamo București, inte- 
resîndu-ne de activitatea lor, de 
problemele care i-au preocupat în 
ultima vreme. Cei trei tehnicieni 
încadrați în funcția de metodiști 
sînt și antrenori cu o îndelungată 
experiență practică, de talia 
Gheorghe Constantinescu 
Viorica Udrescu (canotaj), 
Corce'c (polo).

Din discuțiile cu ei am 
principala lor preocupare 
drumarea pregătirii sportivilor sus
ceptibili să facă parte din delega-

lui
(volei), 

și Carol

aflat că 
este în

UN VIS ÎMPLINIT
Există în București o strada inti

tulata „Locotenent-avlator Gheorghe 
Stilpeanu (căzut eroic la datorie in 
anul 1921)“, menită să amintească 
trecătorilor' un zburător care a trăit 
și a murit pentru gloria aripilor 
românești.

Fiu al unei împovărate familii de 
țărani, cu zece copii, de pe Valea 

,’i'eleajenului, ee-avea să îndrăgească 
asprul meșteșug ai zborului. Gh. 
Stilpeanu’ și-a văzut visul împlinit: 
a devenit ofițer-aviator. Ajuns co
mandant de escadrilă de bombar
dament, locotenentul Gheorghe Stil
peanu cade victimă unei intimplări 
rare: în timp ce se montau bombe 
sub aripile unul avion, pentru exe
cutarea unei 
rodromul din 
explozie. Și...

Colonelul (r) 
binecunoscutul 
au povestit, într-un volum din 
ciul „Fii ai neamului românesc", apă
rut in Ed.tura Militară, viața, faptele 
de zbor și erereul slirțit al aviato
rului Gheorghe Stilpeanu. alățtfind 
literaturii eroice o lucrare cu puter
nic mesaj educativ.

O carte care ține cititorul sub 
emoția întregului drum al împlini
rii visului de a deveni aviator, pe 
eare-1 nutresc mulți adolescenți și 
oe care flăcăul de pe Valea Telea- 
jenului l-a trăit aievea.

O carte de șlefuire a bravurii și 
a educației cutezătoare, bună călă
uză pentru formarea sportivilor.

V. FIROU

ția care ne va reprezenta țara la 
viitoarea ediție a Jocurilor Olim
pice. De comun acord cu antreno
rii și sportivii, acestora li s-au sta
bilit obiective precise pentru în
treg ciclul olimpic, și, bineînțeles, 
obiective intermediare, 
du-se totodată ca, prin 
de antrenament, sportivii 
gă forma maximă exact 
mentul desfășurării turneelor olim
pice. în acest sens, pe baza con
troalelor permanente efectuate de 
medici, s-a stabilit și s-a comuni
cat antrenorilor care este volumul 
optim de lucru pentru fiecare spor
tiv în parte. Așa se explică faptul 
că volumul de muncă al unor sec
ții a crescut simțitor, numărul ore
lor efectuate în plus față de anii 
precedenți ridieîndu-se la 150—200. 
în rîndul acestor secții se numără 
cele de baschet, box, înot și atle
tism. De asemenea, o evidentă 
schimbare de optică, în aceșt sens, 
s-a produs și la ciclism.

La această modificare a concep
ției despre antrenamentul modern 
s-a ajuns printr-o permanentă 
muncă de lămurire, cît și prin co
municarea și aplicarea experienței 
dobîndite de antrenorii participant 
la campionatele mondiale de lupte, 
r.atație, campionatele europene de 
baschet etc. De pildă, Anca Gro
za a parcurs în anul 1973 numai 
1275 km, ' 
americani 
3 500 km.

Firește, 
antrenament presupune și o serie 
de măsuri care să asigure reface
rea organismului în cele mai bune 
condițiuni. Și acest aspect a fost 
luat în considerație de metodiștii 
clubului din șos. Ștefan cel mare. 
Din inițiativa lor a fost amenajată 
o cameră de oxigenare care este 
folosită cu rezultate foarte bune de 
către atleți (marș), înotători, cicliști 
și boxeri. S-a instalat o saună care 
a început să fie tot mai mult uti
lizată de componenții diferitelor 
secții. De asemenea au fost rezer- 

cîteva camere prevăzute cu 
care stau la dispoziția spor- 
pentru repausul de după 
antrenament, atît de nece- 
urma unor eforturi intense.

urmărin- 
planurile 
să atin- 
în mo-

în timp ce înotătorii 
însumează anual cîte

mărimea volumului de

teme militare pe ae- 
Brașov,’ s-a produs o

Constantin Gh. Ivan și 
scriitor I.M. Ștefan 

într-un volum din ci- 
,Fii ai neamului românesc",

vate și 
paturi, 
ti vi lor 
fiecare 
sar în

în afara examenului de califi
care a antrenorilor și a unor co
municări pe teme diverse și intere
sante), prezentate de o serie de spe
cialiști, metodiștii clubului anali
zează trimestrial, cu fiecare secție, 
felul în care s-au îndeplinit hare
murile stabilite pentru sportivii o- 
limpici. Dar, cei mai mare volum 
de muncă al celor trei tehnicieni 
se desfășoară în secții, la antrena
mente, alături de sportivii și antre
norii dinamoviști, prilej cu care 
împărtășesc acestora din cunoștin
țele și experiența lor, contribuind 
la permanenta îmbunătățire a pro
cesului instructiv-educativ.

Mihai TRANCA

I-a sfîrșitul acestei săptămîni, 
voleibalistele de la Rapid iau star
tul în „Cupa campionilor europeni", 
întîlnind la Budapesta pe dețină
toarea trofeului, echipa N.I.M. Este 
o partidă dificilă pentru bucu- 
reșter.ee, avînd în vedere nu nu
mai valoarea adversarelor — ma' 
joritatea componente ale formației 
reprezentative a țării vecine — dar 
și faptul că în actualul sezon com- 
petițional garnitura rapidistă a sus
ținut puține meciuri..

Antrenorul Davila Plocon dispu
ne de un lot restrîns, dar cu avan
tajul unei bune omogenități, este 
bine disciplinat tactic și are cîte
va voleibaliste (Eugenia Rebac, 
Florica Tudora-Fugigi, Martha Sze- 
kely, Constanța Bălășoiu) cu sufi
cientă experiență de concurs.

Deoarece meciul cu N.I.M. Buda
pesta constituie un test dificil pen
tru bucureștence și dată fiind si
tuația echipei noastre, Biroul fede
ral a analizat posibilitățile de care 
dispune echipa Rapidului, hotărînd 
că aceasta trebuie să participe la 
jocurile „Cupei" avînd suficiente

că nu 
circuitul 
pregătit 
un pro-

Cu toate că nu dispunem de un lot 
prea mare — greul căzind pc umerii 
sextetului de bază — credem că vor 
aborda în așa fel partida cu N.I.M. 
incit să poate încerca la București 
calificarea în turneul final al a- 
cestei prestigioase competiții.

Răspunsul definitiv îl 
la 
ra

vom afla
16 februarie cînd se va desfășu- 
partida retur.

Emanuel FÂNTĂNEANU

Printre cei șase concurenți la 
categoria semimijlocie, selecțio
nați în lotul țării noastre pentru 
a participa la campionatele in
ternaționale, ce au avut loc la 
sfîrșitul săptămînii trecute în 
sala Floreasca 
fost și juniorul 
Acestuia, însă, 
șanse evidente. In vederile selec
ționerilor erau, în primul rînd, 
Loghin Lazar, loan Petrof, Adri
an Uazincop, Gelu Nițu și apoi 
Mihalache, urmat de ultimul — 
Ilarion Turcov. Dar cînd după 
primele două meciuri susținute 
numai Mihalache nu fusese în
vins, iar acesta dispusese de so
vieticul Aristotel Spirov — me
daliat 
ediții 
ne — 
lazov,

din Capitală, a 
Toma Mihalache. 
nu i se acordau

cu bronz la ultimele două 
ale campionatelor europe
ni de bulgarul Plamen Pa- 

toate privirile s-au în-

poteiițe pentru realizarea unui re
zultat bun. Referind u-se la aceasta, 
antrenorul federal Ștefan Roman 
ne-a declarat : „Participarea volei
balistelor de la Rapid se impune 
din mai multe considerente. în 
primul rînd pentru că realizăm un 
contact direct cu viitoarele noastre 
adversare de Ia mondiale, 
este bine să se iasă din 
internațional și că sextetul 
de Plocon, care a efectuat
gram riguros/ de antrenamente, are 
destule posibilități tehnieo-tactice 
pentru a obține o performanță va
loroasă".

Avînd 
sîmbătă 
nok, de 
lui) este prima și că la 
bruarie se va desfășura meciul re
tur, la București, este de datoria 
giuleștencelor să abordeze disputa 
de la Budapesta cu maximum de 
seriozitate și dăruire — așa cum 
au făcut-o de nenumărate ori — 
ținînd seama că este în joc nu nu
mai prestigiul echipei campioane, 
cj al voleiului nostru, în general.

în vedere că partida de 
(programată la Sportcsar- 
la ora 19, ora Bucureștiu- 

16 fe-

dreptat spre prea puțin cunos
cutul junior din Iași, debutant 
la o astfel de competiție. După 
cum s-a relatat in cronica de 
la întrecerile respective, Toma 
Mihalache a repurtat ți alte vic
torii, fiind întrecut doar în fi
nală. La sfîrțitul competiției, re
putatul antrenor sovietic Alek
sandr Lukiciov, apreciind pro
gresul înregistrat de sportivii to- 
mâni, l-a remarcat îndeosebi pe 
Toma Mihalache, căruia îi pre- 
vpde afirmarea și în alte con
fruntări internaționale dintre cele 
mai importante. Indiscutabil, as
censiunea pe treptele performan
ței într-un interval de numai doi 
ani și cîteva luni, ne 
credem că avem de-a 
un sportiv deosebit de 
capabil de performanțe

face să 
face cu 
talentat, 
înalte.

MASCULIN : DINAMO BUCUREȘTI POATE
OBȚINE CALIFICAREA IN TURNEUL FINAL

La H-aga și Florența. încep astăzi 
turneele semifinale ale Cupei cam
pionilor europeni la volei masculin. 
Pentru această fază a competiției au 
obținut calificarea echipele Ț.S.K.A. 
Moscova (deținătoarea trofeului), 
Ț.S.K.A. Sofia, S.C. Leipzig și Parti
zan Tirana — turneul semifinal de

Iată-ne așadar la jumătate de 
drum : la aproximativ o lună după 
startul pregătirilor și cu mai puțin 
de 30 de zile înaintea primului flu
ier... oficial de arbitru (3 martie ; 
„Cupa federației").

în continuare, alte „telexuri" de 
vacanță.

® Pînă mai ieri în prim-planul 
rugby-ului românesc, Dinamo se află 
in momentul de față într-o inexpli
cabilă situație, alunecînd pe „toboga
nul" clasamentului pînă la poziția a 
zecea. L-ain căutat zilele trecute pe 
antrenorul echipei din Șos. Ștefan cel 
Mare, Remus Drăgușanu. L-am găsit 
la antrenament (seria pregătirilor a 

«fost 'deschisă la 9 ianuarie). Pe teren,, 
aceiași jucători cu care s-a pornit la 
drum in vară : Dăiciiilescu. Ion Con
stantin. Coravu, Nica, Ioniță, Drago- 
mirescu, Aldea, Bidirel, Florescu, Ca- 
tană, I. Stoica, Țuțuianu. Roman. 
Prosi, Anton Ion, Vi man. Boroi, Aurei 
Ion, Țurica, Gh. Stoica. Bariu, Carai- 
man, Oțetaru. Remus Drăgușanu

recunoiiște criza prin care trece for
mația sa, dar spera într-o „revenire 
Ia liniă de plutire",

• Timișoara rugbystică s-a „ali
mentat" mult, in trecut, cu jucători 
crescuți de alții. Dar cum în orașul 
de pe Bega nu numai fotbalul e la 
loc de cinste, s-a creat în ultimii ani 
un centru de juniori și la rugby. 
Pînă una alta, însă, Universitatea a 
trebuit să suporte în vară șocul ple
cării încă a cițiva titulari, absolvenți 
de facultăți, care s-au prezentat la 
posturi. Șl totuși, echipa a venit pe 
locul 5 la încheierea sezonului tre
cut. Antrenorul Mitică Antonescu a 
fixat primul antrenament la 10 ia
nuarie. După două săpfâmîni de pre
gătire în localitate, studenții s-au de
plasat pentru o scurtă perioadă la 
izvorul Mureșului. Acum antrena
mentele se desfășoară iarăși la Timi
șoara, la ele participînd vechiul lot 
(Duță, I. Chiciu, Peter, Suciu, 
nianciev, Preoteasa, 
Ghețu,

Chiciu, Peter,
Popa,

Iacob, N. Chiciu,

Tir- 
Cîndea, 
Tătucu,

Vollmann. Gh. Rășcanu. Milan. Priess, 
Ionică, Malancu, Popovici, Ioniță, Ar- 
senie, Neiss, Purice și Cojocarul la 
care se adaugă cîțiva juniori din 
tînăra pepinieră proprie.

• Tot la 10 ianuare s-au reîntilnit 
și jucătorii Științei Petroșani. Antre
norul Gh. Bâltărețu a programat pen
tru început două ședințe de pregătire 
pe săptămînă, după care s-a trecut 
la ciclul de două antrenamente în 
sală — două afară. La 13 februarie, 
Știința va pleca in tabăra studențeas
că de la Izvorul Mureșului, unde va 
încerca să se pună Ia punct cu pre
gătirea fizică, în perioada următoare 
fiind programate primele meciuri a- 
micale. Lotul : Martin, Stănculeanu, 
Stoica, Dumitru, Abribula, Burghclea. 
Chirițâ. Bănică, Fălcușeanu, Neagu, 
Domnișan, Veștemeanu, Lomotă, Con
stantin, Rădulescu, Ștefan, Moroie, 
Radu, Ortelecan, Talpă, Tufeanu, Ber- 
lungeanu.

G. R.

la Florența, A.Z.S. Olsztyn, Dinamo 
București, Ujpesti Dozsa Budapesta 
și Blokkeer Haga — în turneul se
mifinal de la Haga. Din fiecare tur
neu se vor califica pentru faza ulti
mă a C.C.E. (Paris, 1—3 martie) cîte 
două formații.

în vederea importantului concurs, 
voleibaliștii de la Dinamo București 
au plecat ieri în Olanda, după ce au 
efectuat pregătirile de rigoare și au 
susținut cîteva partide de verificare, 
dintre care două în compania forma
ție sofiote Lev'ski Spartak. în urma 
acestor întîlniri amicale, campionii 
noștri ne-au făcut impresia că se 
prezintă in condiții mulțumitoare. 
Deși lipsiți de aportul lui Schreiber, 
accidentat ușor la un deget al mîinii 
stingi, ei au arătat o bună capacitate 
in atac și la blocaj, în organizarea 
tactică a jocului, dar ni s-au părut 
deficitari la capitolul preciziei în re- 
cepționarea serviciului advers (pre
luare), precum și la repunerile min
gii in joc. Probabil 
ciențe s-au datorat 
scăzute a jucătorilor în cursul aces
tor partide amicale.

în ciuda inconvenientelor amintite, 
credem că Dinamo are mari șanse de 
a obține calificarea în turneul final 
de la Paris. După informațiile pe 
care le deținem, în legătură cu ad
versarele campionilor noștri, foarte 
bine se prezintă formația A.Z.S. 
Olsztyn noua campioană a Poloniei, 
care dispune de jucători tineri, dar 
cu excepționale calități și cu sufi
cientă experiență competițională. Mai 
puțin cunoscută este echipa olande
ză Blokkeer Haga, care însă — prin 
rezultatele obținute în fazele prece-

că 
și

aceste defi- 
atenției mai

dente ale C.C.E. și 
evoluției pe teren 
serioase pretenții la 
două locuri și, deci, 
Ujpesti Dozsa, pe care 
urmări și cu prilejul Dmgiji'oyiădhi 
de la București, .in toamnă, poate 
fi întrecută cu mai multă ușurință’.

De altfel, din discuțiile pe chre 
le-am avut cu voleibaliștii -de. la Di- ■ 
namo, înaintea plecării >in OlaTțda. .a 
reieșit că principalul obstacol pentru 
ei va fi Blokkeer ! Antrenorul. Geor
ge Eremia, care s-a arătat optimi.'t 
in privința rezultatelor edhipei «Mc, 
ne spunea că grija sa prinlcipSIa* esțfe 
aceea de a păstra valid, tot timpul 
turneului, întregul lot : „O oarecare 
incertitudine planează asupra compor
tării lui Dumănoiu care, deși refăcut 
după accidentul recent suferit la eja- 
viculâ, acuza marți seara, Ia meriitl 
cu Levski Spartak, ușoare, dureri la 
umăr. De asemenea, sper pa Schrei
ber să fie complet refăcut la deget. 
Amîndei sînt insă recuperabili și vor 
juca. Oricum, am speranța să dispu» 
tăm și turneul final al C.C.E.".

Lotul dinamovist care a făcut de-
■ plasarea cuprinde pe : Gabriel Udiș- 

teanu, Wiliam Schreiber, Petre Vra- 
niță, Mihai Tîrlici, Cornel Ores. Lau- 
renfiu Dumănoiu, Mircea Tutovan, 
Marian Păușescu, Traian Marinescu, 
Ștefan Băroiu și Giiniher Eneseu.

In celălalt turneu semifinal, șanse
le cele mai mari de calificare Ie au 
Ț.S.K.A. Moscova și S.C. Leipzig, cp 
toate eă și campioana Bulgariei a 
avut pînă acum o comportare remar-, 
eabilă.

prin avantajul 
propriu — emite 
unul din-,primele 

la calî^îța.re. 
_am putut-o

. toamnă, poate

Sx i'.r.

I

->*£.
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' 5 S-tțȘSȘM-e»,

La Tg. Mureș — la tel ca la Cluj, 
la București, la Timișoara sau la 
Iași — „gama sportului" este aproape 
completă. Se practică — adică — mai 
toate disciplinele, de la atletism, bas
chet. canotaj și pînă la yachting. Ceea 
ce iese oarecum din comun la Tg. 
Mureș, este faptul că aceste ramuri 
constituie. în bună parte, apanajul 
celor care caută în sport recrearea, 
destinderea, agrementul în general. 
Firește, in peisajul municipiuiui este 
prezentă și performanța, dar nu a- 
ceasta va face obiectul însemnărilor 
noastre.

Sportul, ca „elixir" al... tinereții 
fără bătrinețe, trebuie căutat — și 
chiar acolo am și mers după el — 
în asociațiile din cadrul întreprinde
rilor și instituțiilor. Afirmăm, fără 
nici o reținere, că pînă și cea mai 
mică unitate productivă (averh în ve
dere, în special, numărul de sala- 
riați), cum este, de exemplu. între
prinderea poligrafică, are o asocia
ție sportivă, cu o activitate destul de 
bogată.

Că așa stau lucrurile, o dovedește 
și existența, la Tg. Mureș, a unei 
baze sportive numită ..WEEKEND" și 
amplasată pe malul Mureșului, unde 
fiecare întreprindere are cel puțin o

cabană, în interiorul 
pe timp de iarnă au 
de casă la șah și
Pe timp de vară, pe numeroasele te
renuri de volei, handbal, tenis se 
desfășoară o activitate bogată/ iar pe 
Mureș sute de ambarcațiuni îi poartă 
pe tinerii care îndrăgesc sporturile 
nautice. După știința noastră, nică
ieri în țară nu există o bază sportivă 
complexă, asemănătoare „Weekend"- 
ului din Tg. Mureș.

Care este suportul realizărilor deo
sebite obținute de asociațiile spor
tive sindicale din municipiul Tg. Mu
reș ? Explicațiile sînt mai multe, dar 
trei dintre ele trebuie neapărat re
liefate. Este vorba, în primul rînd, 
de colaborarea efectivă, pe multiple 
planuri dintre consiliile asociațiilor 
sportive și conducerile întreprinderi
lor, apoi de grija cu care comitetele 
sindicatelor privesc și tratează acti
vitatea sportivă de masă și. in sfîrșit 
— dar nu pe ultim plan — de con
trolul și îndrumarea 
nizațiiic de partid, așa cum 
comandă 
al P.C.R.
tie 1973, le exercită asupra activită
ții sportive.

căreia, acum, 
loc întreceri 

tenis de masă.

pe care orga- 
se re

in Hotârîrea Plenarei C.C. 
din 28 februarie — 2 mar-

METALOTEHNICA SI ELECTRO-MUREȘ — ÎNTRE
PRINDERI CU ACTIVITATE CIT A UNUI ORAȘ...

Dacă este adevărat — și este, in
discutabil — că despre hărnicia unei 
gospodine îți poți face o impresie 
văzind cit de curată își păstrează bu
cătăria, tot atît de adevărat este că 
activitatea unei asociații sportive o 
poți judeca după modul cum se a- 
chită de obligațiile mici. Raidul în
treprins la Tg. Mureș ne-a dus pașii 
si la întreprinderea Metalotehnica. 
încă de la intrare am făcut cunoș
tință cu asociația sportivă, mai îna
inte de a afla detalii de la președin
tele acesteia, tehnicianul Crinișor Bi- 
ghian. Pe un panou era afișat regu
lamentul „Cupei tineretului", (facem 
o paranteză și mărturisim că. înce- 
pînd din ziua de 12 decembrie 1973 
și pînă la data vizitei la Metaloteh- 
nica nu am găsit nicăieri acest lucru, 
deși am văzut. în intervalul amintit, 
peste 50 de asociații). împreună cu 
programarea datei, locului și orei cînd 
urmau să aibă loc întrecerile de schi 
și tenis de masă, precum și un ta
bel al rezultatelor obținute pînă a- 
tunci. Astfel că in clipa cînd pre
ședintele asociației sportive (acesta

nu este scos din producție, ci desfă
șoară întreaga activitate în timpul 
său liber) s-a recomandat, aveam im
presia că este o veche cunoștință. 
In loc să ne spună el amănunte din 
activitatea asociației sportive 
iul" a întreprinderii, 
ghian a preferat să 
prin cîteva secții, pentru a discuta 
cu șefii acestora, cu organizatori de 
grupe sindicale și responsabili spor
tivi. La secția montaj, la mecanică I. 
întreținere II, precum și în celelalte 
secții (am vizitat aproximativ 12) 
muncitorii ne vorbeau despre sport, 
in primul rind, în calitatea lor de 
beneficiari ai acestei activități de in 
teres social. Angrenarea lor în cam
pionatul intern, in întrecerile pentru 
„Cupa tineretului", în competițiile or
ganizate la nivel de municipiu, ne-a 
apărut ca un lucru firesc, 
ment ce aproape toți 
ai asociației, își plătesc 
tate cotizațiile și iau 
cum ar munci pentru 
gospodărie, la acțiunile de amenajare 
a bazei sportive a întreprinderii.

,Oțe-
Crinișor Bi

ne însoțească

din mo- 
sint membri 
cu regulari- 

parte, ca și 
propria lor

Intrînd în sala 
tore, și văzînd-o 
prima întrebare 
lui s-a referit la proveniența insta
lațiilor. „Toate — ne-a spus Crinișor 
Bighian — au fost confecționate in 
întreprindere, cum de asemenea ves
tiarele au fost amenajate fără să ne 
fi costat vreun leu. în timpul său 
liber, inginerul Aron Pethiî și cîțiva 
muncitori au lucrat multe ore pen- 

toate aceste 
Cum spu- 

îneeputtil înseninărilor 
.grupul celor trei" : directo- 

inginerui Albert

de culturism și hal- 
atît de bine utilată, 
adresată președinte-

tru ca acum să avem 
instalații și amenajări", 
neam și la 
noastre.
rul întreprinderii
Kiss ; secretarul comitetului de par
tid al întreprinderii — Vasile Jucan ; 
și președintele comitetului sindicatu
lui — Cornel Dascălii, not simna ori
ei nd 
consiliul 
recți ai 
zări.

în alt 
multe... 
am văzut la Metalotehnica, asociația 
sportivă Electro-Mureș se poate lăuda 
cu o seamă de realizări demne de a 
fi cunoscute. Pe Ștefan Eross, maistru 
la această întreprindere și președinte 
ai asociației, l-am cunoscut la Bucu
rești, cu ocazia cursului de perfecțio
nare organizat de C.C. al U.G.S.R. 
Atunci fusese invitat să expună în 
fața a peste 100 de președinți și se
cretari de asociații, veniți din toată 
țara, din experiența sa. Ceea ce a 
afirmat atunci președintele de Ia E-

Gimnastică la ora 11 — < ” "
montaj al fabricii Electro-Mureș 
lectro-Mureș, s-a confirmat, din plin 
în timpul vizitei noastre. Pe primul 
plan au fost puse. aici, excursiile 
sub diferite forme și vizind multiple 
scopuri : „Să ne cunoaștem orașul", 
„Să ne cunoaștem județul", „Să cu 
noaștem monumentele" etc. Nu cre- 

mult de o sutădem să existe mai

ACTIVITATEA
împreună cu muncitorii și 
asociației — ca autori di- 
acestei impresionante reali-

pUnct al orașului, dar avînd 
puncte comune cu ceea ce

NIMIC DESPRE SPORT

adică în pauza de producție — la atelierul de 
} Foto : Mihai ANDRAS — Tg. Mureș

de muncitori, din cei ce se pot nu
măra cu miile ce lucrează la această 
întreprindere, care să nu fi
parte la o excursie de genul 
amintite. S-a introdus, nu de
gimnastica la locul de muncă
telierul de montaj, la cel de
și la banda de mașini de

luat 
celor 
mult, 
ta a- 
oresă 

Calculat.

Dacă 
ție, cu 
țațelor 
vitatea

■ tro-Mureș, atunci ar trebui să ne 
ducem la contractul colectiv de 
muncă. Aici — ca și la fabrica 
do porțelan dih Alba Iulia — co
mitetul sindicatului a avut iniția
tiva, îmbrățișată de conducerea ad
ministrativă și de comitetul de par
tid, de a înscrie activitatea sportivă 
într-un document de bază. Pe a- 
ceastâ cale se recunoaște rolul so
cial al sportului, puterea sa de

ar fi să căutăm o explica- 
documehte în față, 
excelente obținute 
sportivă de masă

a rezul- 
în acti- 
la Elec-

„adjuvant" al producției, de dătă
tor de forțe noi, de sănătate.

Pe de altă parte, trebuie remar
cată seriozitatea cu care adunarea 
salariaților de la Electro-Mureș a 
dezbătut și a adoptat măsurile de 
rigoare, menite să dezvolte și mai 
mult activitatea sportivă de masă. 
Pe această cale — spre a oferi 
un exemplu — s-a hotărît ca din 
partea conducerii să existe sprijin 
în amenajarea bazelor sportive nc- 

consiliul asociației obligîn- 
să asigure întreținerea lor 

cheltuieli.

cesare, 
du-se 
fără

Una dintre cele mai 
Mureș este Combinatul 
mii de salariați. Cu cîțiva ani în urmă, asociația 
sportivă de aici, „Azomureș". putea fi inclusă în 
rîndul celor mai active, celor mai interesate în atra
gerea muncitorilor în a practica, în scop de agre
ment, diferite sporturi. De cîtva timp, însă, activita
tea de la Azomureș este ca și inexistentă, în. ciuda 
faptului că a fost constituit un consiliu al asociației, 
avînd un președinte, un secretar și așa mai departe.

Inginerul Gh. Cepoiu a acceptat funcția de pre
ședinte și presupunem că la vremea respectivă, iu
bitor al sportului fiind, a știut că aceasta va atrage 
îndeplinirea cîtorva obligații. Dar, de la alegerea sa, 
nu și-a rezervat nici măcar o oră multiplelor pro
bleme ale asociației. La rîndul său, secretarul aso
ciației, tehnicianul proiectant Marian Nicolae ar 
dori, după cîte ne am dat seama, să pună la punct

mari întreprinderi din Tg. 
chimic, unde lucrează multe

LA COMBINATUL CHIMIC DIN Tg. MUREȘ!
primește ajutorul nimănui. înlinele lucruri, dar nu | ’ __

acest timp, în magazia asociației sportive stau schi
uri, tricouri, alt echipament și materiale în valoare 
de cîteva zeci de mii de lei, nefolosite pentru eă nu 
se desfășoară nici o activitate.

Consiliul municipal al sindicatelor cunoaște toate 
acestea, comitetul sindicatului de la Combinatul chi
mic, de asemenea, dar nu se ia nici o măsură Or
ganizația de partid — căreia prin Hotârîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973 îi revine sarcina „să sprijine conducerile orga
nizațiilor sportive pentru a-și îndeplini întocmai 
atribuțiile și sarcinile ce le revin" — va analiza, 
credem, această stare nefirească de lucruri, indicînd 
măsurile corespunzătoare.

Rubrică realitate de Ion UAwKiLESCU



CARE ÎNGER, CARE DEMON?
Tăiat in două, în patru, în opt, sau în 64 — eu 

tot nu pot să înțeleg de unde și pentru ce a izbucnit 
furia care a izbucnit printre cronicarii noștri, săptâ- 
mîna trecută, împotriva lui Joe Frazier. înțeleg multe 
— cred eu, personal sînt de mult clay-ist, îl țin mare 
pe perete, pe Aii, alături de Pele, am suferit la in- 
frîngerea Iul in fața Iul Joe, n-am ascuns această 
suferință ; Frazier nu e omul meu, nu e printre oa
menii mei —- dar în f ‘ 
urite cu care a fost potopit chiar de 
pot intra și nu vreau

fluviul de vorbe grele șl chiar 
amici buni nu

LA CLUBURI,TRICOLORILOR
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PROGRESUL-ETAR
TiRNOVO 2-1 (0-1)

Victorie frumoasă a Progresului, 
realizată !n fața unei echipe frun
tașa a fotbalului bulgar. Partida, 
disputată ieri după-amiază pe sta
dionul Republicii, a avut; ca fiziono
mie, două aspecte distincte. în prima 
repriză cei care au avut inițiativa 
au fost oaspeții. Bucureștenii, cu o 
linie de mijloc neinspirată și puțin 
mobilă, au abuzat în trimiterea la
terală sau in spate a baloanelor. 
Golul marcat de fotbaliștii de la Etar 
în această primă repriză (min. t, 
Vasiliev), fiind consecință firească a 
jocului lor mai inventiv și cursiv.

Antrenorul Mateianu a o™’”* 
pauză trei schimbări care
Se vtv» v — - -
46 cursul jocului a fost altul. Cei 
trei introduși la pauză (Apostol, 
Ploscaru și Dragnea) au adus un 
plus de claritate și prospețime în e- 
chipa Progresul, care a dominat cu 
autoritate pînă la sfirșitut .meciului. 
Ambele goluri ale „bancarilor" au 
fost înscrise de Moraru, care, prin 
șuturi violente, a transformat doua 
lovituri libere de. la 30 și. respectiv, 
20 m (min. 80 și 90).

esențial în această meserie I De ce să facem aici 
metafore, poezie, liru-liru, moralism, cînd avem de-a 
face cu doi sportivi bine pregătiți, puternici, hotărîți 
să-și ciștige piinea cu sudoarea frunții și cum îi țin 
puterile ? Fiindcă Aii al meu e din cînd in cînd poet 
sau actor — atunci arta e a lui și non-arta e a lui 
Frazier ? Fiindcă Frazier nu a avut succes cu muzica 
și rezistă la pumnii lui Aii, ba atingîndu-l și el pe 
înger cu multă forță — asta dovedește că e un 
boxer prost, brutal și bun să înghită ocările noastre? 
Fiindcă Aii nu-l poate doborî din pumni — asta do-

e

baloanelor.

(min. 6,

OBIECTIVmorală și mai vedește că Aii

ÎE

copiii, că și el

se

O

naționale 
viitoarea

de

sau de 
activi-

mai spus,
pe

dar de 
trag de aici concluzia că 
un înger al candorii, cind 
lupta în ring nu cer ase- 
aprecieri, ci altele, nu mai 

importante... ? Dar

indicii 
antre- 
unele 

perso-

după aceea, la 18 inar-
— practic — va mai fi

sincer, de unde să 
de pregătire atins, 
început Un ciclu — 
de pregătire, care

CO IMPLICAȚII

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B Șl C
BONE IMPRIMĂ UN STIL 

DE JOC OFENSIV

pot intra și nu vreau să intru.
E aici o problemă de optică, de 

ales de concepție a sportului — 
care socotesc că între două parti
de de verificare („Progresul* se 
zice că merge „ceas* dar propun 
să nu se mai facă elogierea jucă
torilor săi, să nu li se mai dea 
nici numele ca lumea să nu știe 
cine-î Manole...), între două remi
ze petrosianești (care degeaba vă 
plictisesc, fiindcă remiza e și ea 
o formă de a lupta...), merită a 
fi luată în discuție.

Nu discut de cei care cer des
ființarea boxului — e o discuție 
inutilă, boxul ține de pe vremea 
tragediei și filozofiei antice, grecii 
aceia erau și ei oameni superi
ori, sensibili și inteligențl, ei au suportat spectacolul 
pugilistic și n-au dat cu pietre în puternicii pumnu
lui. N-are rost să alunecăm pe panta asta. Cui nu-i 
place boxul, Să nu-l vadă, așa cum mie nu-mi place 
circul unde se chinuie animalele și alte argumente 
pentru care nu am să cer desființarea circului. A- 
vem treburi mai importante. Printre care, aceasta: 
să-i luăm apărarea lui Frazier.

De ce ar reprezenta el urîțenia, demonismul, forța 
brută, lipsa de inteligență, lipsa de poezie, de gin
gășie — nu pricep. De ce el e diavolul și Clay — 
îngerul, nu pricep. De ce unul e raiul și altul iadul 
— nu pricep. De ce unul e poezia și celălalt... ce o 
fi celălalt, proza, sau mai rău, lipsa de talent ? — 
iar nu-mi intră în cap. De ce se asimilează noțiuni 
dintr-o sferă a intelectului cu altele din altă sferă, 
oferindu-mi-se articole abracadabrante, căutindu-se 
ca haplea un sens care nu e al acestei meserii — 
iar stau și mă gîndesc. Pot accepta că Aii boxează 
mai frumos, mai elegant, decît Frazier, dar aceasta 
nu mă împiedică să văd că Joe e un boxer admi
rabil, în stilul lui, in meseria lui, aceeași cu a lui 
Aii care însă, iată, nu-l poate doborî, ceea ce e

un sensibil ? Fiindcă Aii — știin- 
du-și limitele și capacitățile —și-a 
dezvoltat acel minunat joc de 
picioare, asta dovedește simțul Iui 
poetic și eleganța spiritului său ? 
Firește că-mi place cum discută 
Aii cu copiii, cum recunoaște Dom
nia sa că nu scrie și nu citește 
prea bine (pentru aceste activități, 
zice el — are secretară și avocat; 
adorabilă sinceritate !) 
ce să 
Aii e 
boxul, 
menea 
puțin 
n-aș admite că 
genuitățile lui, că

MAJORE la 
să 

se dovedească fericite. Din minutul

operat 
aveau

de ce
și Joe are in

și el iubește 
copiii, că și el are o mamă, că și el gustă o poezie 
de Rainer Maria Rilke ? Numai fiindcă el are un stil 
de box fără joc de picioare, dar cu o tenacitate 
superbă, cu o putere de rezistență, căreia numai Fo
reman i-a găsit fisura ? Ce amestecăm arta și este
tica, toată ziua bună-ziua, cînd trebuie și cînd nu ? 
Numai ca să dovedim că sîntem și noi deștepți, ci
tiți și poeți ? Nu e și asta o formă de a ne pune 
in fason, de a ne lăudăroși și noi cu ale noastre, 
precum și ei o fac nu o dată, căci oameni sînt și 
ei, nu fiare... ?

Firește că l-aș vrea pe Clay — campion mondial. 
Știu foarte bine de ce. Dar nu-i văd bine în fața lui 
Foreman. Mă întreb cum l-am privi pe Foreman 
(care e și sociolog I) doborîndu-l pe Clay, ce-am 
auzi din partea moraliștilor noștri ? îmi pun miinile 
la urechi, numai cînd văd scena...

In concluzie : minunat e noul record mondial pe 
1 500 de metri al tanzanianului Bayi 1 Bucurați-vă, 
cîntați ! Orice record mondial la atletism, și mai ales 
la demifond, merită lumina unei melodii, inginată — 
zic eu, pe aceeași lungime de undă cu poetul 
de Nat King Cole. BELPHEGOR

Desigur, nimeni nu poate con
sidera că turneul efectuat de lo
tul național în Turcia a rezolvat 
multiplele probleme legate de con
figurația echipei 
pregătirea ei și 
tate !

După cum am 
întinerire a efectivului 
Valentin Stănescu contează în 
mentul de față și abordarea 
idei noi de joc implică multe 
țări, o pregătire asiduă și 
ales continuitate Turneul 
Turcia a fost foarte scurt, insufi
cient pentru orice antrenor pentru 
a-și pune în aplicare gîndurile și 
intențiile ce vizează noua struc
tură de echipă, viitoarea manieră 
de joc și, în final, susținerea unor 
partide, care, cu tot caracterul lor 
amical, sînt de mare prestigiu, 
întîlnirile pe care reprezentativa 
României le va susține cu Fran
ța, la Paris și cu Brazilia, la Sao 
Paulo, vor fj urmărite pe pămîn- 
tul Europei ca și pe cel al Ame- 
ricii Latine de un cerc larg 
specialiști, ziariști sau, pur 
simplu, de it>itorii fotbalului. >

Ca primă etapă de pregătire a 
acestor examene, „acțiunea Istan
bul—Izmir" a însemnat, practic, 
opt antrenamente și un joc-școală 
la Snagov, trei antrenamente la Is
tanbul și întîlnirile cu. Fenerbahce 
și Altay, care n-au dat prilejul 
nici măcar a verificării tuturor 
jucătorilor ce au făcut deplasarea. 
Așa stînd lucrurile, pentru cei 17 
selecționabili, înioarcerea Ia clu
burile lor trebuie să însemne o 
continuare a pregătirilor efectua
te mai întîi la munte, apoi, cit s-a 
putut, la lot, cu scopul realizării 
unor importante acumulări. Tre
buie să se țină seamă ca în pro
cesul de pregătire să nu se creeze 
perturbații pentru că antrenorii 
lotului nu-i vor mai avea la dis
poziție pe tricolori decît foarte 
puțin timp. Mai concret, șelecțio- 
nabilii se vor mai reuni la 11 
martie doar pentru trei zile, pe
rioadă în care vor susține

masiva 
care 
mo
und 
cău- 
mai 
din

meci; și, 
tie, cînd 
vreme pentru un nou joc de omo
genizare (cu o echipă de Divizia 
B sau tineret), după care urmea
ză meciul de la Paris.

Deci situația este cit se poate 
de clară. în aceste condiții, im
perativul perioadei în care ne 
aflăm nu c altul decît acela al 
realizării unei pregătiri unitare și 
temeinice la cluburi. Insistăm asu
pra acestui aspect pentru că nive
lul la care s-au prezentat la antre
namentele și jocurile din Turcia 
jucători ca Troi. Marcu. Rădu- 
canu (care, e adevărat, nici nu a 
avut posibilitatea efectuării la 
munte a unor antrenamente speci
fice postului său) și. mai ales. 
M. Sandu și FI. Marin aii lăsat de 
dorit și chiar au nemulțumit.

La revenirea din Turcia, Valen
tin Stănescu le-a reamintit elevi
lor săi obligația ce le revine, lor 
în primul rsnd. și apoi antreno
rilor de elub. de a se prezenta la 
următoarea convocare cu 
prevăzuți în planurile de 
nament. Ei vor primi (la 
echipe au și sosit) fișele, 
nale — medicale și de pregătire 
— care vor trebui completate la 
modul, cel mai 
reiasă nivelul 
La Snagov s-a 
săptămînal — 
se cere a fi continuat.

Toate aceste eforturi, care 
pretind, în mod obiectiv, se cuvin 
a fi dublate de o viață exlraspor- 
tlvă fără cusur. De ce spunem a- 
ceșț lucru ? Pentru că la club, ca 
și la Iot, de pildă, în fișa lui FI. 
Marin medicii au consemnat ne
cesitatea unei vieți extrasportive 
mai ordonată. Am dat acest 
xemplu — și nu este singular — 
pentru că atunci cînd a fost vorba 
de eforturi considerabile în orele 
de antrenament, organismul nno 
ra nu a făcut față. Insistăm și asu
pra unui alt aspect, mai mult de 
cit neplăcut: sînt prea mulți ti-

neri jucători care s-au apucat să 
consume alcool și tutun. Am ră
mas pur și simplu uimiți cum 
după antrenament, Ia echipa de 
club, Bartales (19 ani) și FI. Ma 
rin (21 ani) trăgeau din țigările de 
100 mm cu o pasiune demnă de o 
cauză mai bună. Și din păcate, 
fenomenul și-a cam lărgit aria ne
fastă, chiar șl printre coniponen- 
ții lotului național, unde din 17 
jucători, 10 fumau, obl!gîndu-l pe 
Valentin Siănescu să aplice mă
suri disciplinare severe.

Iată de ce — repetăm — se im
pune ca această perioadă de pre- 
gătiri să se desfășoare pentru tri
colori (și nu numai pentru ei) sub 
semnul unor exigente sporite, pe 
toate planurile, de la seriozitatea 
în antrenamente, pînă la 
tudineă vieții din afara 
nului.

Constantin

I

corecti- 
stadio-

ALEXE

Mibie, pe stadionul Ciulești
RAPID-STEAUA
Amatorii fotbalului din Capi

tală au din nou posibilitatea de a 
urmări un meci-derby al perioa
dei precompetițicmale. După ce du
minică a jucat cu Dinamo, Rapid 
va întîlni mîine, cu începere de la 
ora 15,30. formația Steaua. Parti
da se va disputa pe stadionul 
Giulești.

1 Prima echipă de hochei sătească din țară, la Sînsimion. 2. Astăzi, mânuitorii crosei de aci joacă pe un pati
noar amenajat după toate cerințele regulamentare. 3. Trînta are o mare priză printre tinerii din aceasta loca
litate. 4. Fotbalul atrage cei mai mulți spectatori în tribuna stadionului de lingă fabrică.

BAZA SPORTIVĂ A COMUNEI SÎNSIMION
i
i

(Urmare din pag. 1)

muncit în orele lor de ragaz, la 
curățirea cărămizilor vechi, sau 
la nivelarea terenului. La un mo
ment dat, s-au terminat materiale
le de contrucție. Impasul n-a du
rat, însă mult, datorită contribu
ției voluntare a cetățenilor, care 
au adus cu ei material lemnos sau 
au cărat cu căruțele proprii nisi
pul și balastul necesar.

Astfel s-a pus temelia bazei 
sportive situate lîngă fabrică, năs
cută din necesitatea de a se asi
gura tinerilor și vîrstnicilor posi
bilitatea de a face mișcare jucîrid 
popice, fotbal sau hochei. Cadrele 
didactice s-au simțit, la rîndul lor, 
datoare că contribuie efectiv la 
îmbogățirea zestrei sportului în 
Sînsimion. In consecință, din Ini
țiativa conducerii școlii generale 
și cu sprijinul consiliului popular 
și al comitetului de părinți, s-a a- 
menajat la căminul cultural un 
frumos complex sportiv, cu pistă 
de atletism redusă. Elevii au pres
tat aci sute de ore de muncă 
triotică. Terenul de handbal 
curtea școlii este transformat 
fiecare iarnă în „<'

hochei, cu o. mantinelă pe care co
piii o confecționează din deșeuri 
de seîndură strînse de ei.

— In legătură cu ceea ce discu
tăm, a ținut să adauge directorul 
fabricii, mă simt dator să fac o 
precizare. Au fost oameni care 
s-au situat întotdeauna în prima 
linie. Vă rog să notați numele pri
marului comunei Ladislau Todor, 
ce! al dulgherului Gabor Șandor, 
al zidarului Virag Gyarfasy și al 
cooperatorului Eugen lakab, care 
ne-au zis de fiecare dată simplu 
și din inimă : „bizuiți-vă pe mine“.

Directorul Attila Covaci nu a 
spus nici un cuvînt despre aportul 
său la îndeplinirea îndrăznețelor 
proiecte spotrive prin resurse lo
cale. Nu a vorbit despre faptul că 
din îndemnul său, tinerii din» co
mună au arat Și însămînțat cu car-

cele opt hectare de pămînt 
se depozitează de obicei 

materia primă din care

tofi 
unde 
toamna 
se extrage spirtul. Cu banii prove- 
niți din vînzarea cartofilor, la 
sfîrșitul anului trecut s-a renovat 
complet mantinela de la terenul 
de hochei, teren care a găzduit re
cent confruntările echipelor din 
Dănești, Ciuman. Sincrăieni șl Sîn- 
simion, programate în cadrul „Cu
pei tineretului". Nu ne-a spus ni
mic despre zilele cînd erau puțini 
și a trebuit să antreneze echipa 
de fotbal și, în același timp, să 
lupte alături de popicari pentru 
calificarea în etapele superioare 
ale campionatului republican. N-a 
spus nimic despre toate acestea 
pentru că așa sînt oamenii aflați 
în prima linie a hărniciei : 
modești.
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DE TENIS DE MASĂ PE ECHIPE
nouă ediție a campionatelor
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REPORTAJ LA ORĂȘTIE
(Urmare din pag. 1)

pările asociației „Dacia", de pe 
lîngă întreprinderea „Chimica": 
fotbal, handbal, judo, popice, tir, 
rachetomodelism și șah. Se mun
cește cu rîvnă și pasiune. Gheor- 
ghe Bărjică, Valentin Bercea, Va
sile Horea și, îndeosebi, ing. Du
mitru Petre, directorul adjunct al 
întreprinderii și președinte al aso
ciației, sînt animatorii activității 
sportive. Oare ce distanță este de 
la „Chimica" la „Vidra" ?

...Orice vizitator al orașului trece, 
fără îndoială, și prin parcul aces
tuia. Este mîndria locuitorilor. Și 
pe bună dreptate. Cadrul natural, 
puțin transformat de mîna omu
lui, oferă posibilități recreative din
tre cele mai plăcute. în ziua aceea 
era tăcut. începuse școala. Spa
țiile de joacă, terenurile de tenis, 
volei aminteau doar de trecutele 
întreceri. Ștrandul, cu cele două 
bazine se afla și el în așteptarea 
verii. Dar pînă atunci 7 Se va ter
mina popicăria și un nou bazin.

...Zăpada a dispărut de mult. 
Ceva parcă, totuși, ne îndeamnă să 
credem că ar fi mai multe lucruri 
de făcut în acest oraș multicente- 
nar. Ne gîndim printre altele și 
la caustica anchetă din ziarul ju
dețean cu privire la „Cupa tinere
tului". Oricum, la Orăștie strădanii 
există. în limita posibilităților, ni 
se spune. Dar oare, acestea sînt 
cu adevărat limitele 7

O
republicane de tenis de masă pe 
echipe debutează duminică. în 
cadrul întrecerilor divizionare ’74 
participă 10 formații masculine: 
Progresul (actuala deținătoare a 
titlului),
Voința — toate din București — 
C.S.M. Cluj, Gloria Buzău, Comer
țul Tg. Mureș, Universitatea Cra
iova, C.S.M. Iași, Constructorul 
Hunedoara (ultimele două echipe 
fiind nou promovate), iar Ia fete 
concurează 8 echipe : Progresul
(actuala campioană), Spartac, Po
litehnica — toate din București 
C. S. Arad I și II, Rovine Craiova, 
Școala sportivă Buzău (nou pro
movată). Turul campionatului care 
începe duminică se va încheia în 
prima decadă a lunii iunie. Deci, 
competiția care va stabili pe cam-

Locomotiva, Politehnica,

pioanele țării — o dată cu 
minarea returului — prezintă 
altă însemnătate; are darul de 
a menține într-o activitatea sus
ținută cele mai bune echipe ale 
noastre, implicit pe fruntașii au
tohtoni ai tenisului de masă. în I 
consecință, cluburile, asociațiile, | 
secțiile, sportivii și antrenorii au 
datoria să acorde întreaga atenție 
întrecerilor prin asigurarea con
dițiilor optime de pregătire și de 
desfășurare a meciurilor, printr-o 
comportare corespunzătoare ni
velului celei mai importante com
petiții interne a acestui sport.

Prima etapă programează ur
mătoarele meciuri masculine : Tg. 
Mureș : Comerțul—Universitatea
Craiova, Buzău : Gloria—Voința
București, Iași: C.S.M.—Construc
torul Hunedoara.

ter- 
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LOTO • PRONOSPORT • LOTO •
NOUA FORMULĂ TEHNICA!
AU FOST PUSE 1N

BILETELE PENTRU
. EXCEPȚIONALĂ

DIN 17 FEBRUARIE 
1974

O 
AZI 
RE 1 
REA

EXPRES

VINZA- 
TRAGE- 
PRONO-

Excepțională Prono-
17 februarie 1974 se va

Tragerea 
expres din 
organiza într-o nouă formulă teh
nică care acordă mari avantaje 
pentru participants :
• Se efectuează 

multe (fi în loc de
• Se extrag mai 

(51 în loc de 40);
• Variantele fie

la 3 extrageri a cite 8 numere în 
loc de 2 extrageri ca înainte;

® Variantele de 15 lei partici
pă în plus la 3 extrageri a cite 
9 numere în loc de 3 extrageri 
a numai 8 numere ca înainte ;

• Valoarea unitară a celui mai 
mare premiu 
față de 70 000 
anterioare.

Se acordă :
1 300 plus diferența în 
la 100 000 lei, autoturisme „Dacia 
1 300“, excursii în R. D. Germană. 
Italia, Bulgaria, Iugoslavia, pre
mii în bani.

este de 100 000 lei 
Iei ca la tragerile

extrageri mai
5);
multe numere

6 lei participă

autoturisme Dacia 
numerar

O scurtă perioadă, la sfîrșitul 
lunii ianuarie, fotbaliștii de 
Textila Odorheiul Secuiesc 
pregătit în stațiunea 
Reîntorși în localitate, 
torii antrenați de 
Bone și-au continuat, 
antrenamentele. în 
cu felul cum va aborda echipa re
turul campionatului, Bone ne-a 
declarat : „în primăvară formația 
Textila Odorheiul Secuiesc va 
practica up fotbal ofensiv, stil de 
joc pe care sper că elevii mei și-1 
vor însuși în această perioadă pre- 
competițională". Lotul echipei 
este alcătuit din 16 jucători: Crîș- 
neanu, Lucaci, Mako, Galamlufal- 
vi, Zamfirescu, Bereș, Boțea, Gur
ko, Silvester, Balint, Szell, Vajna,

la 
s-au 

Sovata. 
jucă- 

Tiberiu 
zilnic, 

legătură

MECIURI AMICALE
POIANA CIMPINA — F.C. CONSTAN- 
ȚA 0—2 (0—1).

CIMPINA, 7 (prin telefon). —
Formația constănțeană a susținut 

miercuri un joc amical cu Poiana 
din localitate, echipă _ fruntașă în 
Divizia C, pe care a întrecut-o cu 
2—o (1—0). Meciul a fost de bun 
nivel tehnic, cu multe acțiuni o- 
fensive și de o parte și de alta. 
F.C. Constanța a rulat în această 
partidă amicală întregul lot de 20 
de jucători. Au marcat Vigu 
31) și Negoescu (min. 85).
S. N. OLTENIȚA — LOTUL OE TINE
RET 2—3 (2—0).

OLTENIȚA, 7 (prin telefon). — 
Joi după amiază lotul de tineret a 
făcut un ex
compania 
Formația 
rezistență 
repriză, cînd a înscris prin Stama- 

ichi (min. 5) și Răducanu (min. 
37). După pauză lotul s-a compor
tat mult mai bine și a marcat prin 
Trandafilon 
Schepp

Lotul 
mație : 
Purima, 
(Naglii), Lucuță (Nițu), Schepp. Biș
niță, Batacliu (Stoica), Stăncescu, 
Nedelcu, Trandafilon.

M. VOICU — coresp.
METALUL PLOPENI — PRAHOVA 

PLOIEȘTI 2—0 (2—0)
Joc greu, pe un teren desfun

dat. Metalul s-a prezentat destul 
de bine pusă la punct cu condiția 
fizică. Chiar și Prahova — forma
ție din Divizia C — a jucat mul
țumitor. Au marcat Ciucu și Ma- 
nolache,

B. PĂUNESCU-coresp.

Artibruș, Laszlo I, Lazslo II și 
Kovacs. Pînă la data cînd va fi 
reluat campionatul diviziei se
cunde, Textila Odorheiul Secuiesc 
va susține meciuri de verificare 
și omogenizare

A. PIALOGA-coresp.
MINERUL — MOLDOVA NOUA 

VREA SA REALIZEZE 
UN DEZIDERAT MAI VECHI
Jucătorii de la Minerul Moldova 

Nouă — care aii terminat turul 
campionatului pe locul I în seria a 
VIII-at cu un avans de un punct 
față de a doua clasată, Dacia 
Orăștie — și-au propus ca obiectiv 
pentru retur menținerea locului 
care să le asigure promovarea 
„B“, un mai vechi deziderat 
formației. Pentru îndeplinirea 
cestui obiectiv, jucătorii de 
Minerul se pregătesc cu seriozi
tate și ambiție. După - ce s-au în
tors de la Sinaia, unde s-au pre
gătit o scurtă perioadă, ei și-au 
continuat antrenamentele în lo
calitate sub conducerea prof. F. 
Baldvin și prof. M. Străinescu. 
Returul va fi abordat cu vechiul 
lot de jucători, plus Gh. Hamis 
(transferat de Ia Drobeta Tr. Se
verin). Lotul a fost completat, de 
asemenea, și cu doi juniori din 
pepiniera proprie, M. Damian 
(mijlocaș) și A. Novăcescu (fun
daș).

P. ȘUMANDAN-eoresp.

I, 
în 
al 
a- 
la

încurajate nu numai de o iarnă 
foarte generoasă cu fotbalul dar și 
de învățăminte mai vechi, cu ur
mări binefăcătoare în campionat, 
pentru cazurile cînd jocurile de 
pregătire-verificare se desfășoară 
în compania unor parteneri cu a- 
devărat valoroși, conducerile clu
burilor noastre au demonstrat 
în sezonul acesta — un mai mate 
interes și au depus elorturi supli
mentare pentru organizarea unor 
turnee în regie proprie cu forma
ții de prima valoare. Nicicînd nu 
ne-am mai întîlnit, în primele zile 
ale lui februarie, cu partide care 
să prezinte veritabile „capete de 
afiș" cum sînt aceste recente vi
zitatoare ale țării noastre, Ujpcsti 
Dozsa, PAOK Salonic. Etar Dimi- 
trovo sau, în curînd, Sparta Fraga. 
Să mai notăm că, abandonînd o op
tică ce nu le servea deloc, antreno
rii formațiilor de frunte au anga.- 
jat de timpuriu întîlniri cu parte
neri de aceeași categorie competi
țională, stadionul din Bușteni fiind 
gazda unor întîlniri-derby, în ade
văratul înțeles, din prima divizie. 
Sau Giuieștiul văzînd acele me
ciuri de veche rivalitate. Rapid— 
Dinamo, duminică, și mîine, altul, 
Rapid—Steaua. Notăm șî desele 
întreceri ale formațiilor de A cu 
dîrzele și orgolioasele fruntașe ale 
campionatului secund — Chimia 
Rm. Vilcea, F. C. Bihor, Gloria Bu
zău — alte jocuri care „întind1* la 
maximum ambele competitoare.

Cele două săptămîni de progra
me de meciuri amicale de pînă a- 
cum ne dăruiesc cîteva puncte de 
reper în privința terenului cîști- 
gat de unele dintre echipele noas
tre sub raportul pregătirii. Un test 
edificator a trecut F. C. Bihor; și 
rezultatul orădenilor, dar mai cu 
seamă, replica lor în fața unei for
mații de valoarea și faima campi
oanei Ungariei sînt promițătoare. 
Ele argumentează veleitățile un- 
sprezecelui condus de Anton Fe- 
renezi de a se angaja_în pasionan
ta cursă 
capătul 
accesul ! 
obținut 
realizat de U.T.A. și asta poate 
să-i măgulească.
Dunai II declara, după întîlnirea 
de la Oradea, că F. C. Bihor i s-a 
părut de forța unei echipe de pri
ma divizie. în vreme ce de la 
U.T.A. a remarcat în mod deosebit 
finețea acțiunilor liniei de atac.

; cu Olimpia Satu Mare la 
căreia primul sosit capătă 
în A. Cei de la Bihor au 
un rezultat superior celui

Internaționalul

(min.

util joc de verificare în 
formației locale Ș.N.O. 

din Divizia B a opus o 
dîrză mai ales în prima

(min. 
(min. 72). 
a folosit 
Lăzăreanu 

Matei,

56 și 78) și

următoarea for- 
(Mihalache) — 
Constantines cu

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 29 IANUARIE 1974 :
Calgeoria 1 : 3,30 variante a 100.000 

lei din care 1 autoturism „Dacia 
1300“ plus diferența în numerar ; 
Categoria a 2-a 4,55 autoturisme
„Dacia 1300“ ; Categoria a 3-a : 2,60 
autoturisme „Skoda S 100“ ; Catego
ria a 4-a : 14,55 variante a 10.236 Iei, 
din care o excursie in U.R.S.S. ; 
Categoria a 5-a : 61,75 variante n
10.230 lei; Categoria a 6-a: 323,85
variante a 1.962 lei; Categoria a 7-a : 
309,10 variante a 500 lei; Categoria a 
8-a 2091 variante a 100 lei; Categoria 
a 9-a 4023,75 variante a 100 lei.

Rubrică redactată de LOTO 
PRONOSPORT.

dată de jocul 
și Broșovschi.

'care și-a impus 
ridicat Șî intens

Iufprin culoarea 
Kun, Domicle

O formație 
regim foarte 
verificări e F. C. Argeș. După ce a 
jucat la Bușteni destule partide, a 
intrat într-un circuit de partide 
internaționale care prevede, pe 
parcursul a numai opt zile, trei a- 
semenea probe. Sîmbăta trecută, 
argeșenii au evoluat la Tîrnovo. 
miercuri au primit pe PAOK Salo
nic iar duminică vor fi ei 
ale formației Etar. întîlnirea 
Pitești, de alaltăieri, merită 
cuvinte în plus.

Pentru mulți dintre vechii 
tatori de fotbal din Pitești, a fost 
una dintre cele mai frumoase vă
zute în ultimii cinci ani pe stadio
nul din Dealul Trivalei! Pentru 
unii dintre tehnicienii clubului pi- 
teștean replica lui PAOK, replica 
fotbalistică, s-a ridicat peste aceea 
furnizată de Real Madrid. Ce pu
tem să vâ spunem, este că întîlni- 
rea a avut, în primul rînd. o vite
ză de joc, cum nu vedem prea des 
pe stadioanele noastre, că a oferit 
peste 20 de faze fierbinți la ambe
le porți, că și evoluția scorului a 
pasionat. Formația din Salonic 
ne-a impresionat prin jocul ei mo
dern, de remarcabilă concepție. 
Liniile de mijlocași și atacant! sînt 
net superioare apărării. F. C. Ar
geș a surprins plăcut prin gradul 
de rezistență fizică pe care l-a a- 
t ins — meciul a reprezentat o so
licitare maximă — dar și prin în
treaga desfășurare a jocului său — 
mobil, variat, ingenios. Păcat că 
oaspeții s-au aratat de o nervozi
tate cu totul inexplicabilă deoarece 
partenerii lor au juca corect, iar 
arbitrajul s-a arătat de o obiecti
vitate pe care am dori să o întîl- 
nească Și la jocul cu A. C. Milan 
pe Sau Siro. Faulturile repetate 
(un recordman, Fundukldis de 11 
ori sancționat pentru intervenții 
incorecte, alături db Terzanidis, Io- 
sefidis, Sarafis sau gesturile nespor
tive (Papadopulos și Asianidis i-au 
lovit pe Jercan și, respectiv. Ivan, 
fără ca aceștia să aibă balonul) au 
umbrit un meci de o mare specta
culozitate. Dacă marea majoritate 
a fotbaliștilor-gazde și-au stăpînit 
calmul, unii n-au mai putut s-o 
facă și au răspuns gesturilor ne
sportive ale partenerilor. Conducă
torii lui PAOK ne mărturiseau că 
atitudinea unora dintre jucătorii 
lor i-a nemulțumit și că o regretă.

Eftimîe IONESCU

un
de

gazde 
de la 
citeva

spec-

STOP CADRU

ȘAPTE ONORATE DESPĂRȚIRI
Există în viața unei echipe mul

te momente cu valoare de simbol 
dintre acestea, momentul retrage
rii unui jucător din activitatea 
competițională întruchipează, poate 
mai mult decît orice, bucuria și 
tristețea la un loc, mulțumirea și 
regretul, împreună, împlinirile și 
neindeplinirile trecutului, laolaltă 
cu dorințele și speranțele vii
torului.

La granița unde încetează per
formanța, momentul acesta al re
nunțării apare firesc și se înscrie 
pe itinerarul unui proces ce se 
desfășoară fără întrerupere. Adese
ori el trece neobservat pentru cei 
din jur. Și așa ceva este nedrept 
Alteori însă...

Săptămîna ■ trecută, de pildă, am 
fost martorii unei emoționante fes
tivități, marcînd evenimentul retra
gerii din activitate a unui grup de 
fotbaliști din cadrul formației stu
denților bucureșteni. Erau prezenți, 
într-una din sălile clubului din str. 
Ștefan Furtună, de o parte, condu
cători și antrenori, jucătorii actu
alului lot divizionar și foarte mulți 
activiști voluntari. Printre aceștia 
din urmă, cadre universitare, stu
denți și cîțiva reprezentanți din 
prima formație a Sportului studen
țesc. (Titei Ursache, Gh. Constan- 
tincscu-Grecu, P. Mihăescu-Migoti). 
De cealaltă parte, aproape o echipă 
întreagă, formată din jucători care 
pînă nu demult au apărat cu pa 
siune șj devotament culorile alb- 
negre ale clubului bucureștean • 
Ion Vasile, Mircea Rădulescu, Gh. 
Sîrbu, Viorel Kraus, Const. Jamai- 
schi. Valeriu Anton si Mihai Cior- 
noavS.

S-au spus multe cuvinte frumoase 
cu acest prilej. Vicepreședinții clu
bului, N. Trimie și Ion Motroc, au 
relevat meritele sportive ale celor 
retrași dincolo de spațiul verde al

■I*

Viorel Kraus și Ion Vasile, doi 
sărbătoriți cu ocazia retragerii din
gazonului. Le-au fost înmînate a- 
cestora cupe, fanioane și buchete 
de flori. La rîndul lor „sărbătoriții" 
au mulțumit, prin Mircea Radu
lescu și Viorel Kraus, pentru stima 
și aprecierile de care s-au bucurat 
ca jucători, pentru condițiile pe 
care le-au avut, la dispoziție ca să 
se afirme în sfera performanței. 
Festivitatea a continuat cu tra
diționalele urări ale restului asis
tenței și s-a încheiat într-o atmos
feră emoționantă cu imnul clubului, 
cîntat de corul jucătorilor în ac
tivitate

Simplu, decent ș; cu mul* conți
nut educativ. Așa a fost organizată, 
săptămîna trecută la Sportul stu-

dintre „cei șapte" studenți bucureșteni 
activitatea fotbalistică de performanță

dențesc, ședința festivă de rămas 
bun pentru șapte dintre foștii ju
cători ai acestiii vechi club 
reștean. Rămas bun este un 
a spune, pentru că și de 
înainte Mircea Rădulescu, 

riu Anton și Mihai Ciornoavg — 
profesori de educație fizică — Gh. 
Sîrbu și Const. Jamaischi, studenți 
în anul III al I.E.F.S.. ca 
Vasile șj Viorel Kraus, în 
absolvenți ai Academiei de 
Economice vor fi prezenți 
de foștii lor coechipieri în 
familie a fotbaliștilor universitari 
bucureșteni.

bucu- 
fel de 
acum
Vale-

și Ion 
curînd 
Studii 

alături 
marea

Mijțoi IOPM5CU
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CRESTE FAMILIA CELEBRELOR „ZLINURI

LA CERVINIA NINGE Fl. GHEORGHIU A LUAT UN START BUN
.Campionatele europene de bob pentru tineret

a fi aminate /N TURNEUL DE LA TORREMOLINOSIn situația de
CERVINIA, 7 (prin telefon). 

Pentru campionatele europene de 
tineret la bob, două persoane, s-au 
prezentat în localitate 36 de echi
paje, din. 11 țârul Astflel, vor £i repre
zentate în întreceri Anglia, Aus
tria, Belgia, Elveția, Franța, Ita
lia, R.D. Germană, R.F. Germania, 
România, Spania și Suedia, țări cu 
o puternică tradiție în această ra
mură de sport, cu rezultate dintre 
cele mal bune în întrecerile de 
bob continentale și mondiale.

Pîrtia din Cervinia se prezintă, 
Ia actuala ediție a campionatelor, 
în stare foarte bună. Virajele 5 ți 
6 care aveau anumite deficiențe 
de construcție au fost modificate 
corespunzător astfel că în momen
tul de față permit o alunecare 
cursivă, fără riscul răsturnărilor. 
Antrenamentele au început luni și 
au avut Ioc în continuare și marți 
dimineață. Miercuri însă, orice ac
tivitate pe pîrtie a fost întreruptă 
din cauza ninsorii abundente. Pînă 
spre miezul nopții, stratul de ză
padă ajunsese la un metru înăl
țime. Pentru degajarea pîrtiei de 
zăpadă au intrat de îndată în a-

Iertă echipele de intervenții. Joi 
s-a lucrat intens, cu toate for
țele, pentru punerea ei în stare 
de funcțiune. In cazul că nu va 
mai ninge este foarte probabil ca 
pîrtia să fie redată antrenamente
lor vineri dimineață. în caz con
trar, organizatorii au și anunțat 
că vor fi obligați să amine între
cerile de campionat cu o zi sau 
două.

La ultimele antrenamente cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
echipajele italiene care, intr-un 
clasament neoficial, sînt plasate 
Pe primele două locuri. Locurile 3 
șj 5 ale acestui clasament sînt de
ținute de sportivii români, Con
stantin Vulpe-Mihai Țupea (3) și 
Ștefan Chițu — Constantin Bîrsan 
(5). Al treilea echipaj român. 
Eugen Bogdan — Horia Ilieșu, a 
mers cu „frîne“.

Sperăm ca ninsoarea să nu mai 
producă greutăți și întrecerile de 
campionat să se poată desfășura 
conform programului inițial i sîm- 
bătă dimineață primele două 
manșe, iar duminică, ultimele 
două.

MADRID, 7 (Agerpres). — în 
localitatea spaniolă Torremolinos 
(în apropiere de Malaga) se desfă
șoară un turneu internațional de 
șah cu participarea a 14 jucători 
printre care și marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu.

După două runde, pe primul Ioc 
în clasament se află Javier Sanz 
(Spania) cu 2 puncte, urmat de 
Florin Gheorghiu (România) și 
Heikki Vesterinen (Finlanda) — cîte 
l’/j puncte, Jim Tarjan (S.U.A.) — 
1 punct și o partidă întreruptă, 
William Lombardy (S.U.A.), Pe-

drag Ostoici (Iugoslavia), Guillermo 
Esteve (Cuba) — 1 punct etc.

In runda a doua. Florin Gheor
ghiu (cu piesele albe) l-a învins 
în 34 de mutări pe maestrul fili- 
pinez Rodolfo Cardosso, Lombar
dy a cîștigat la Angel Quinteros 
(Argentina), Sanz la compatriotul 
său Angel Martin și Esteve la spa
niolul Juan Manuel Belon. A fost 
consemnată remiza în partida Os
toici—Vesterinen. Două partide: 
Torre (Filipine) — Langeweg (O- 
landa) și Tarja (S.U.A.) — Ruiz 
(Spania), s-au întrerupt.

OVICI ÎNVINGE PE AUSTIN

Un avion Zlin 726K „Universal" gata pentru zbor.

u.R.s.s. UNIVERSITATEA ȘAHULUI

rară 
oră-

NEW YORK. 7 (Agerpres). - 
Jucătorul român Toma Ovici s-a ca
lificat în turul trei al concursului 
internațional de tenis de la North 
Little Rock (Arkansas). După ce 
l-a eliminat pe Bob Hewitt, în turul 
doi Toma Ovici l-a întilnit pe ame
ricanul Jeff Austin. A fost o par
tidă echilibrată, de un bun nivel teh
nic, în care jucătorul român și-a

CALIFICAREA BASCHETBALISTELOR DE LA I.E.F.S.

adjudecat victoria în două
7—5, 7—6. Favoritul nr. 1 
cursului, americanul Jimmy 
l-a întrecut cu 7—5, 7—6 pe compa
triotul său Bob Kreiss. Alte rezul
tate : Byron Bertram—Ivan Molina 
6—7, 7—6, 6—2 ; Vitas Gerulaitis — 
George Hardie jr. 7—5, 7—6.

în proba de dublu s-au înregis
trat următoarele rezultate : Simpson, 
Crookenden — Pinto Bravo, Kalo- 
gheropoulos 6—4, 7—6; Vijay și 
Anand Amritraj — Bohmstedt. Aus
tin 6—4, 4—6, 7—6.

seturi: 
a.1 con- 
Connors,

ÎN SEMIFINALELE CUPEI CUPELOR ALTE ÎURNtE DE TENIS

UN FRUMOS SUCCES CARE CINSTEȘTE ȘI OBLIGA
ST. PETERSBURG. — In 

australianul John Newcombe 
trecut cu 6—4, 6—2 pe iugoslavul Boro 
Jovanovici. Alte rezultate : Gottfried — 
El Shafei 7—6, G—2 ; Case — Crealy 
6—3, 6—4 ; Stockton — Holmes 6—3, 
6—2.

turul doi.
l-a în-

BUDAPESTA, 7 (prin telefon, de 
fo trimisul nostru). Deosebit de dis
putată a fost întîlnirea dintre echi
pele feminine de baschet I.E.F.S. și 
Spartakus, desfășurată miercuri sea
ra la Sportcsarnok în cadrul grupe
lor sferturi de finală ale Cupei cu
pelor. Gazdele, dorind să folosească 
■ultima șansă, oaspetele hotărîte să 
apere zestrea de opt puncte dobîn- 
dită Ia București au luptat din răs
puteri și au oferit publicului o în
trecere spectaculoasă. în plus a fost 
interesantă evoluția scorului care a 
alternat permanent, o singură dată 
înregistrîndu-se o diferență de 8 
puncte : 60—52 pentru Spartakus, în 
min. 37. Pînă atunci, studentele do- 
minasei'ă (ne referim la repriza a 
doua) și ca urmare tabela indicase 
43—40. 45—42 și 47—43 în favoarea 
lor. Spre meritul lor, reprezentan
tele României în Cupa cupelor au 
mai avut resurse pentru a întoarce 
rezultatul dintr-o situație (în final) 
ce părea ireparabilă. De la 60—52

pentru Spartakus a urmat 60—56, 
63—61 și 65—61, deci doar patru 
puncte. Scor general 135—131 pen
tru I.E.F.S., ......................... .  '
dreptul de 
alături de 
vanni.

Revenind 
putem afirma că el a fost o reu
șită a puterii de luptă, a agresivi
tății în apărarea combinată utiliza
tă, unui plus de dîrzenie și clarvi
ziune în perioadele cheie ale parti
dei, Angelica Tita și-a făcut obiș
nuitul joc inteligent și eficient sub

care și-a cîștigat astfel 
a evolua în semifinale 
GEAS Sesto San Gio-

la meciul de miercuri

LORDUL KILLANIN

In disputa de miercuri sea
ra cele 126 de puncte au fost 
realizate de: Balai 18, Tita 
15, Szabo 9, Mihalik 7. Pan- 
tea, 4, Ciurea 4, Basarabia 2, 
Petric 2 pentru I.E.F.S., res
pectiv, Cseh 16, L. Kiss 16, 
Kakucs 13, Herbert 11, Mol
nar 2, Vertetics 7 pentru 
Spartakus. Au arbitrat bine 
S. Popovski (Iugoslavia) și S. 
Stoianov (Bulgaria).

rina Pantea s-a dovedit utilă în 
finalul dramatic al meciului, Ștefa- 
nia Ciurea a fost o revelație prin 
maniera în care a dominat panou
rile, iar Cornelia Petric ți Ștefania 
Basarabia s’-au străduit 
pundă sarcinilor ce le 
teren.

Desigur, succesul este 
și laudele pe deplin meritate, atît 
cele adresate echipei cit și antre
norului, prof. I. Nicolau. Dar este 
bine să ne gîndim de pe acum la 
partidele cu GEAS (20 februarie la 
Milano și 28 februarie la București) 
pentru ca ele să fie abordate cu 
același spirit de răspundere ca 
jocurile cu Spartakus deoarece o 
victorie ar însemna clasarea pe lo
cul I în grupă și deci întîlnirea în 
semifinale cu Kralovopolska Brno 
și nu cu Spartak Leningrad, deți
nătoarea trofeului ziarului „SPOR
TUL" București, marea favorită a 
competiției. Sîntem convinși că 
baschetbalistele de la I.E.F.S. sînt 
conștiente de valoarea succesului 
lor, dar și de posibilitatea îmbu
nătățirii actualei performanțe.

să cores- 
aveau în

remarcabil

D. STANCULESCU

LA ST. MORITZ
ZtlRJCH, 7 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului internațio
nal olimpic, lordul Killanin. a so
sit la Saint Moritz pentru a asis
ta la campionatele mondiale de 
schi alpin. Cu prilejul unei recep
ții oferite de președintele federa
ției internaționale de schi, Marc 
Hodler, lordul Killanin a declarat, 
totodată, că intenționează să se 
documenteze asupra problemelor 

schiului alpin de performanță în 
perspectiva revizuirii regulii 26 din 
Carta CIO privitor la statutul de 
amator al sportivilor. La sfîrșltul 
acestei săptămînf, președintele CIO 
va pleca la Lausanne, unde va lua 
parte la reuniunea Comisiei exe
cutive consacrate diferitelor pro
bleme ale mișcării olimpice.

panouri, Diana Mihalik a excelat 
în apărare unde a împiedicat-o pe 
Gyorgy Vertetics să-și coordoneze 
coechipierele, Viorica Balai a im
primat ritmul convenabil și a în
scris de la distanță coșuri de aur, 
Clara Szabo și-a făcut simțită re
intrarea prin experiența ei, Ecate-

★
In „Cupa campionilor europeni" 

— feminin, echipa franceză U.C. 
Clermont Ferrand a întrecut cu 
scorul de 73—55 (39—26) formația 
bulgară Marița Plovdiv și s-a ca
lificat pentru semifinale.

SE CUNOSC PRIMELE SEMIFINALISTE
IN CUPA CUPELOR LA BASCHET

Sada
Giovanl, I.E.F.S. București la femei

S-au
11 din ____ _  . . ______
finală ale Cupei cupelor la baschet.

încheiat întrecerile turului 
cadrul grupelor sferturi de

MASCULIN

FEMININ
Grupa a : Spartakus Budapeata — 

I.E.F,S. 65—61 (33—30). în primul 
meci; I.E.F.S. — Spartakua 74—66 
(37—34).

ANNE MARIE PROELL-MOSER
CAMPIOANĂ MONDIALĂ

Grupa A: T.S.K.A. Sofia 
cla Torino 75—83 (41—48). 
mul meci, Sacla a cîștigat 
59 (41—32).

— Sa
in pri- 
cu 75— 1.

Clasament:

I.
3.

GZA« Msto Su dorsalii
It» UT—1M I

----------- ~ 11» US-111 1
1 0 2 135—M2 2

I.E.FJL București 
Spartakus Budapesta

LA COBORÎRE 1.
2.
3.

Sacla Torino
Steaua roșie Belgrad
Ț.S.K.A. Sofia

1
1
2

1
1
o

o o
2

158—134 2
161—160 2
294—319 2

de schi 
Moritz cu 

disputată 
cu o dife-

Campionatele mondiale 
au continuat, joi, la St. 
proba de coborire-femei, 
pe o pîrtie de 2 400 m, 
rențâ de nivel de 575 m. Titlul la
această probă a revenit cunoscutei 
schioare austriece Annemarie Proll- 
Moser în timpul de 1:50,84. Ea a 
fost urmată de Betsy Clifford (Ca
nada) in 1:51,78 și compatrioata sa 
Wiltrud Drexel care a realizat 1:52,15. 
Pe celelalte locuri : 4. Monika Kasse- 
rer (Austria) — 1:52,40 ; “
Tberese Nadijj (Elveția) 
6. Cristina Tisot (Italia) 
Câștigătoarea titlului de 
mondială la slalom uriaș, 
Serrat (Franța), a terminat această 
probă pe locul 10 în 1:53.46.

5. Marie
- 1:52.47 ;
— 1:52,52. 
campioană

Fabienne

Grupa B ; Zbrojovka 
tudiantes Madrid 117—93 (58—46). 
în primul meci, Estudiantes a în
vins cu 74—72 (35—38). Partida de 
la Brno, urmărită de 1700 de spec
tatori, a fost dominată 
de jucătorii cehoslovaci, 
realizatori: Pospisil 27. 
26, Bobrovski 21, Petr 
Zbrojovka și Taylor 
vela 19, Peralta 18 de la Estudian
tes.

Clasament:

Brno — Es-

permanent 
Principalii 
Brabenec 
19 de la

31. Sagi-

1. Zbrojovka 2
2. Steaua 1
3. Estudiantes Madrid 1

1 1 349—329 3
1 O 162—160 2
O 1 167—189 1

ÎNTRECERILE PENTRU

proba feminină de săritură 
înălțime a revenit italiencei Sara 
Sirheoni cu 1,83 m. Același rezul
tat l-a înregistrat și Erika Rudolf 
(Ungaria), clasată a doua. Virgi
nia Ioan (1,80 m) și Cornelia Po- 
pescu-Popa (1,78 m) au ocupat lo
curile trei și, respectiv, patru.

Cu prilejul inaugurării sălii de 
atletism din Cîmpulung Muscel 
Dorel Cristudor a participat la 
proba de 50 m, pe care a cîști- 
gat-o cu 5,8 secunde-nou record 
de seniori al țării.

în cursul zilei de azi sînt aștep 
tate în Capitală delegațiile parti- 

ediției 
a Vil-a a „Cupei de cristal", pro
gramate sîmbătă și duminică, de 
la ora 16. în sala de atletism a 
complexului sportiv „23 August". 
Accesul în sală se face prin stra
da Maior Coravu.

cipante.. la întrecerile

(Urviare din pag. 1)

CUPA DE CRISTAL

Recordmanul grec la triplusalt, A- 
postolos Kathiniotis

Grupa B: Al doilea med Kra
lovopolska Brno — Zelezniciar Sa
rajevo nu s-a disputat. în primul 
joc, Kralovopolska a 
91—52.

cîștigat cu

Clasament:

1. Spartak Leningrad
2. Zelezniciar Sarajevo 

Kralovopolska Brno

1 1 0 201— 93 2
1 0 1 93—201 1

FORT LAUDERDALE. — Performera 
zilei a doua a fost jucătoarea c-olum- 
biană Isabel Fernandez, care a reușit 
să o elimine cu 7—5. 7—5 pe cunoscuta 
tenismană americană Julie Heldman. 
Românca Virginia Ruzici a pierdut cu 
4—6, 1—6 partida susținută cu olandeza 
Betty Stove, iar Kerry Melville a în
vins-o cu 6—0, 6—0 pe Katia Ebbin- 
ghaus.

TORQUAY. — Rezultate înregistrate 
în competiția Internațională pentru
echipe de tineret : masculin : Anglia — 
Spania 2—1 ; Cehoslovacia — Olanda
2—1 : Italia — R. F. Germania 2—1 ; 
S.U.A. — Franța 2—1 ; feminin : 
glia — S.U.A. 2—1 ; Cehoslovacia 
landa 3—0.

Așadar, există o universitate de 
șah ! Intr-adevăr. ea se găsește la 
Riga, pe bulevardul Pamodiu nr. 
16. La început aici se afla doar 
un club de șah, care, în ultimii 15 
ani, s-a dezvoltat multilateral, de
venind o adevărată instituție de 
cultură. Titulatura sa oficială este 
acum „Universitatea de cultură 
șahistâ".

Cine poate deveni student la a- 
ceastă originală universitate ? Sin
gura condiție este ca fiecare mem
bru să ducă o muncă de propa
gandă în rîndurile iubitorilor de 
șah. Și intr-adevăr, această mun
că dă roade. Sălile spațioase ale 
universității sînt întotdeauna pli
ne de iubitori ai jocului de șah. 
La invitația clubului. în R.S.S. Le
tonă au ținut conferințe foștii 
campioni mondiali Mihail Botvi
nnik, Vasili Smîslov, Boris Spas
ski, Tigran Petrosian, Mihail Tai. 
precum și alte autorități în do
meniul teoriei șahului, printre 
care și cunoscuți ziariști. Să nu-1 
uităm nici pe președintele Fede
rației internaționale de șah, dr. 
Max Euwc. Imensa majoritate a 
cursanților (filiale ale universității 
există și în Ventspils, Daugavpils, 
Elgava și Liepaia) frecventează cu 
regularitate aceste reuniuni.

Desigur, nu numai problemele 
jocului de șah propriu-zis îi frâ- 
mîntă pe acești entuziaști. De 
exemplu, doctorul în științe tehni
ce M. Botvinnik a închinat un în
treg ciclu temei asupra căreia lu
crează actualmente : creearea unui 
calculator electronic în teoria des
chiderilor partidei de șah. După 
părerea sa, mai devreme sau mai 
tîrziu, mașina va putea să joace

de la egal la egal cu marii 
maeștri!

O frumoasă și pitorească acțiu
ne a universității șahiste din Riga 
este și cea intitulată „șahul viu". 
La Palatul sporturilor, arena de 
gheață se transformă într-o imen
să tablă de șah. iar rolul figuri
lor este interpretat de tineri pa
tinatori și patinatoare. Recent, o 
asemenea partidă a fost jucată 
între marii maeștri Mihail Tal și 
Aiva'r Gipslis, care și-au însoțit 
frumoasele combinații cu comen
tarii proprii. Inutil să mai adău
găm că partidele de „șah viu" 
desfășoară 
pline

se
în fata unor săli arhi-

Ascuns între dealuri de o 
frumusețe, pe valea Moravei, 
șelul Otrokovice ?ste cunoscut nu 
numai prin numeroasele sale o- 
biective turistice, ci și pentru 
faptul câ aici se află leagănul a- 
viației sportive cehoslovace. Ală
turi de micul aeroport cu pistă de 
gazon se întind halele de montaj, 
atelierele, hangarele uzinei con
structoare de avioane „Moravan". 
La Otrokovice se nasc avioane!* 
sportive de tip Zlin, aici s-au for
mat o seamă de piloți celebri, 
printre cate F- Hulka, campion 
mondial de acrobație aeriană, dea
supra regiunii zboară non-stop pi- 
loții aeroclubului Gottwaldov.

Avioanele Zlin sînt cunoscute 
în toată lumea. Z-326, 326A, 526, 
526A, 526AFS au fost nelipsite de 
la toate edițiile campionatelor 
mondiale de acrobație; la bordul 
lor o seamă de piloți ceho
slovaci și străini au cîștigat me
daliile de aur. Zlinurile se atlă 
și în dotarea aviației sportive ro
mânești.

Pentru succesele obținute ;în 
construcțiile de avioane sportive, 
uzinele „Moravan" au fost distin
se de Federația Aeronautică In
ternațională cu „Diploma de onoa
re". La sfîrșitul anului trecut, 
constructorii din Otrokovice au 
furnizat iubitorilor sportului cu 
aripi o nouă surpriză : avionul 
Zlin—726K „Universal". Noul :a- 
parat va fi construit în două v^- 
vriante : unul echipat cu un mo
tor de 180 CP special pentru aMP- 
bație. iar celălalt cu motor de 
260 CP, ca avion de școală, pen
tru remorcaj-planoare sau misiuni 
utilitare. încercările în zbor ale 
noului Zlin s-au executat cu suc
ces denlin.

R. S. F. Iugoslavia HOCHEIȘTII DIN noii n iivou
edi-Printre marile 

ficii sportive ale Iu
goslaviei pe unul din 
Jocurile fruntașe se si
tuează și complexul 
Tivoli din Ljubljana, 
capitala Sloveniei, 
mensa sală Tivoli 
fost în ultimii ani 
cui de desfășurare 
numeroase 
continentale și mon
diale la hochei, pati
naj artistic, tenis 
masă, baschet, 
Nu peste multă 
me, sub cupola 
Tivoli va avea 
nouă confruntare 
mare anvergură la ho
chei, campionatul mon
dial (grupa B).

Construcție ultra-

I- 
a 

lo
ft 

competiții 
Și

de 
lupte, 

vre- 
sălii 

loc o 
de

modernă din beton, 
sticlă și aluminiu, sala 
centrală a complexu
lui Tivoli poate găzdui 
atît jocuri sportive, cît 
și spectacole cultural- 
artistice. Sala are pes
te 12 mii de locuri, 
dar în cîteva minute 
i se poate monta un 
perete culisant care o 
împarte în două. A- 
vînd o bună izolație 
fonică 
una cu 7 000 și cealal
tă cu 4 000 de locuri 
în tribune 
spectatori — pot găz
dui, concomitent, două 
manifestări sportive 
sau culturale. Anexele 
de la Tivoli sînt și ele 
excelent utilate și cu-

ambele săli —

pentru

prind săli de încălzire, 
cabinet medical, cabi
ne pentru radio și te- 
lereporteri, încăperi 
pentru presă, bufete, 
vestiare etc.

In fața sălii princi
pale se află un pati
noar artificial în aer 
liber, iar tot acest 
complex se află ța 
poalele unui deal îm
pădurit și la marginea 
unui parc de odihnă și 
agrement unde amena
jările sportive — ca 
terenuri de volei, bas
chet, tenis, popicarii, 
stand pentru pșUnaj 
pe rotile — întregesc 
frumosul peisaj spor
tiv al orașului Ljubl
jana.

CORESPONDENȚĂ

FOTBALIȘTII SCOȚIENI IȘI SERBEAZĂ CENTENARUL

poate cel 
teren ta 
deoiară : 
la me-

PENTRU „SPORTUL"

Billy Bremner — cel mai bun fot
balist scoțian 
feul său

al anului — cu tro-

PROGRAM 
GENTINIENI

BOGAT PENTRU AR

argentiniană a stabilitFederația 
programul jocurilor amicale ale echi
pei naționale înaintea turneului final 
al campionatului mondial din R. F. 
Germania. Fotbaliștii argentinieni
vor întilni la Buenos Aires, selec
ționatele Cehoslovaciei (10 aprilie).
U.R.S.S. (17 aprilie). R. D. Germane 
(24 aprilie), Irlandei (2 mai) și Aus
triei (8 mai). Echipa Argentinei va

TELEX • TELEX © TELEX
întreruptă de două ori, cea de-a 9-a 
partidă a meciului de șah pentru tur
neul candidațllor la titlul 
care se dispută la Augusta (Georgia) 
între marii maeștri Viktor
(U.R.S.S.) și Henrique Costa Mecking 
(Brazilia), s-a încheiat remiză. Egalita
tea a fost consemnată și în partida a 
10-a, astfel că Viktor Korcinoi, Învin
gător pină acum In două partide, păs
trează avantajul de două puncte: 6—4

mondial,

Korctaoi

săritură record de 144 m. norvegianul 
Peter Kongsli — 325 p, japonezul Shi- 
geru Kaneku — 321 p și austriacul Karl 
Schnabl — 319,5 p

Potrivit știrilor publicate de ziarele din 
Venezuela este problematică disputarea 
la Caracas, a meciului pentru 
mondial de box 
tre deținătorul 
reman (S.U.A.). 
Norton (S.U.A.). 
loc la 26 martie 
în comentariile lor, ziariștii din Cara
cas arată că întîlnirea dintre Foreman 
și Norton nu constituie un eveniment 
în măsură să asigure condiții financi
are optime inaugurării noii arene 
liedro“, a cărei 
15 000 locuri.

titlul 
din-
Fo-
Ken 
aibă

Ia categoria grea 
centurii, George 
și șalangerul său 
Meciul urma să 
în capitala Venezuelei.

,PO- 
capacitate este de

campion mondial de 
mijlocie, Emile Grif-

La Boston, fostul 
box la categoria 
flth, l-a tntilnit Intr-un meci amical pr 
Tony Licata. La capătul unei partide 
spectaculoase.
de 22 de
puncte

Tony Licata, în vîrstă 
ant a obtinut victoria la

internațional de sărituri cu 
desfășurat pe trambulina 

la Ironwood (Michigan), s-a 
schior 

în vîrstă de 20

Concursul 
schiurile.
mare de
Încheiat cu victoria ttnărului 
american Ron Steele.
de ani. Component al echipei olimpice 
a S.U.A.. Ron Steele a totalizat 342 p 
realizînd sărituri de 139 m si 132 m. Pe 
locurile următoare s-au clasat compa
triotul său Jerry Martin — 332 p și o
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In prima zi a concursului internațional 
de patinaj viteză de la Budapesta, 
sportivul norvegian Andersen a cîștigat 
proba de 500 m cu timpul de 42,5. Pe 
locul secund s-a situat polonezul Pal- 
ka — 42,9. în cursa de 3 000 m, victo
ria a revenit lui Aarnes (Norvegia) — 
4:35, secundat de Andersen — 4:41,8. 
în competiția rezervată sprinterilor, pa
tinatorul polonez Trzebunica a termi
nat învingător 
în 42,4 și 1 000

în două probe: 500 m 
m în 1:28.7

Bill Walton (înălțimeBaschetbalistul
2,10 m), în vîrstă de 21 de ani. com
ponent al echipei universitare „Bruins“ 
din Los Angeles, a fost distins cu tro
feul „James Sullivan44, acordat anual ce
lui mai bun sportiv amator din S.U.A. 
Walton a contribuit la obținerea 
lui de campioană 
formația „Bruins44, 
partide consecutive.

a S.U.A. de 
neînvinsă în

campionatului

titlu - 
către 

89 de

în etapa a 33-a a
slovac de hochei pe gheață, lidera cla
samentului, echipa Dukla Jihlava, a 
obținut o victorie clară, cu scorul de 
8—2 în fața formației Skoda

ceho-

Plsen. 
Sparta Praga a cîștigat cu 2—1 partida 
susținută în deplasare cu Sonp Kladno. 
Alte rezultate: “
Ostrava 6—6; 
tor Ceske 
mutov — 
Bratislava 
clasament.
continuă să conducă echipa Dukla Jih
lava cu 49 p, urmată de Sparta Praga 
— 46 puncte.

Z.K.L. Brno — Banik 
Tesla Pardubice — Mo- 

Budejovice 4—4; V.T.Z. Ho- 
C.Z. Litvinov 4—3; Slovan 

— V.S.Z. Kosice 3—2. T.n cla- 
situația este neschimbată:

Echipa Scoției, adversara reprezentativei țării noastre In C.E. —un out-sider 
redutabil in „Weltmeisterschaft“

valoroși, care evoluează în cele două 
divizii ale Scoției, ca și în diferite 
ligi ale Angliei. Acum, apariția re
prezentativei Scoției în prima linie 
a fotbalului european este ca un ar
tist ieșit din umbă și care intră 
tn raza reflectorului de scenă. Unul 
dintre primii care au intuit acest 
lucru es.te selecționerul echipei R. F. 
Germania, Helmut Schon, care ne-a 
mărturisit: „Jucătorii scoțieni pot 
foarte bine deveni un pericol ma
jor pentru așteptata noastră victorie 
la turneul final al campionatului 
mondial din 1974“...

Deocamdată, cert ests faptul că 
managerul Willie Ormond — cel care 
a preluat de Ia celebrul Tommle 
Docherty, fostul selecționer scoțian, o 
„moștenire" foarte importanta, dar 
pe care a jtiut, spre meritul său, «ă 
o ducă la bun sfirșlt, vrea să uite 
„nebunia fericirii" declanșată de suc
cesul din preliminarii. .Nu ne pu
tem permite »ă fim purtațl !a Intlm- 
Plare de torentul Încrederii exage
rate, spunea el. O simplă privire In 
capitolul statisticii este insă suficientă 
pentru a ne aduee imediat eu pi
cioarele Înapoi pe pămlnt!"

După cum se știe, golurile stat cele 
care dau victoriile, »i asta la oriee 
nivel al Jocului. In 4 din ultimele 
sale 6 moduri, Scoția nu a izbutit să 
marcheze nici un gol; de fapt, mal 
exact, în totalul de 9 ore de fotbal 
recolta este de numai trei goluri și 
— să nu uităm nici acest amănunt — 
mijlocașul central Jim Holton (de la

Fotbalul scoțian, acum aproape de 
marea sărbătorire a centenarului său, 
care va avea loc în vara acestui an 
se bucură de satisfacția de a fi sin
gurul reprezentant britanic la turneul 
final al campionatului mondial. In 
plus, elevii managerului Willie Or
mond se pot lăuda și cu o altă per
formanță remarcabilă a sezonului de 
toamnă, aceea de 
viguroasă echipei 
pene, selecționata 
meciul susținut 
„Hampden Park“ _ 
după cum se știe, 
rezultatul de 1—1.

Este poate o răsplată binemeritată, 
pentru că Scoția, care se laudă că a 
dat lumii întregi jocul modem de 
fotbal — „fitba dafț“, așa cum i »e 
spune în dialectul din Glasgow — nu 
a mai participat la un turneu final 
al C.M. din anul 1958. Este desigur 
o curiozitate, pentru că fotbalul sco
țian posadă, ca Întotdeauna, o ade
vărată, pleiadă de jucători foarte

a fi dat o replică 
campioane euro- 

R. F. Germania, in 
nu de mult pe 
din Glasgow, care, 

s-a încheiat cu

ÎN ACTUALITATE

IAIM74

susține alte 5 meciuri care sint pro
gramate >n Europa : cu Franța (la 
10 mai, la Paris), Anglia (22 mai, la 
Londra), cu echipa Fiorentina (29 
mai, la Florența) și în compania 
celor două echipe italiene încă 
desemnate.

CIRICI NEMULȚUMIT

După meciul de pregătire sus
ținut de echipa iugoslaviei la 
Split, ca Haiduk (scor 4—1), selec
ționerul Cirici a declarat : „Jocul 
nu m-a satisfăcut. Va trebui să 
rezolvăm problema eficacității. 
Forma unor jucători este încă de
parte de cea pe care o dorim 
meciul cu Spania".

ECHIPA AUSTRALIEI

Selecționata Australiei, calificată 
în turneul final al C. M. a susținut 
la. Adelaida un joc de verificare în 
compania echipei Ferencvaros Buda
pesta. Oaspeții au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1, prin punctele 
marcate de Mate (2). Pentru gazde 
a înscris Eigel.

Manchester United) este autorul * 
două dintre ele !

In ultimele trei partide ale anu
lui 1973, selecționata Scoției și-a în
dreptat speranțele de finalizare spre 
„bătrînul" Denis Law —. aflat încă 
in deplinătatea forțelor sale in me
ciurile internaționale, dar atent „sor- 
țator" al partidelor de oampionat, ne- 
jucînd decit pe alese la meciurile 
noului său club, Manchester City 
și spre Kenny Dalglish, al cărui club 
— Celtic Glasgow — pare mult niai 
interesat de ciștigarea celui de al 
a,— campion.

n-a mar-
9-lea titlu consecutiv de 
Pină acum insă, nici unul 
cat nici un gol.

Denis Law, cars a fost 
mal bun Jucător de pe 
meciul cu Cehoslovacia, 
„N-am participat niciodată __
ciorile finale ale Cupei lumii. Mor de 
nerăbdare că o fee scum. Cred el 
vom pute» write că este mal ușor de 
Jucat intr-un turneu final decit să te 
aalffiel pină la el"... îar Billy Brefo- 
ner, căpitanul echipei scoțiene, este 
șl el de aceea»! părere : .N-am să mă 
supăr deloc dacă voi vede» e* »pe- 
elailștU nu ne acordă prea multe 
șanse, asta ne va ajuta eă predneem 
ctteva «oeurl. Șl, țineți minte, ta tur
neul final nu vor fi prea multe e- 
ehlpe eu o tehnicitate mal mare de-

•elecțlonata Cehoslovacie!, pe 
am ellminat-o !"

A

ÎNVINSA

In mare formă, portarul Iribar (Atletico Bilbao) va fi cu siguranță una din 
„vedetele" meciului de baraj Spania — Iugoslavia, de la 13 februarie, la 

pe Main. v;.

MALCOLM BRODIE

ȘTIRI, REZULTATE
• Echipa ZVL Zilina, aflată în 

turneu în Bulgaria, a jucat cu forma
ția Pirin Blagoevgrad, pe care a 
învins-o cu scorul de 2—1 (1—1). Go
lurile echipei cehoslovace au fost 
înscrise de Tomacek și Vojtak. Punc
tul gazdelor a fost marcat de Sto- 
ianov.

• Echipa cehoslovacă de fotbal 
Spartak Trnava, aflată în turneu !n 
Columbia, a jucat la Medellin cu 
formația Caii. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (1—2), prin 
golurile marcate de Barona, Caicedo 
(din lovitură de la 11 m) și Nagara 
(autogol). Punctele oaspeților au fost 
realizate de Kuna și Baradik.

Frankfurt

BILETE FALSE
• în campionatul englez s-au dis

putat patru meciuri restanță, care 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Leeds United — Arsenal 3—1 ; 
Liverpool — Coventry 2—1; Norwich 
— Queens Park Rangers 2—1 ; She
ffield United — Wolverhampton 
1—0 : Manchester City — Derby 1—0: 
Tottenham — Birmingham 4—2. In 
clasament continuă să conducă neîn
vinsă formația 
puncte.

• în 
„Cupei 
gistrat
Carl Zeiss Jena 1—1, Dynamo Ber
lin — Dynamo Dresda 1—0. Returu
rile sint programate la 13 februarie.

LA FRANKFURT!

Leeds United cu 46

prima
R. D.

rezultatele : Cottbus

manșă a semifinalelor 
Germane" s-au înre- 

F. C.

MUNCHEN, 7 (Agerpres). — Apro
piatul meci de barai dintre . echipele 
Iugoslaviei șl Spaniei (pentru califica
rea la turneul final al C.M. de fotbal) 
stimește un viu interes, 
partidei, programată la 
la „Waldstadion- din 
Mata, au 
toate cele 
zare.

Totodată,
pe Mata circulă bilete false, 
negociate la 
vest-germană 
descoperi pe

Organizatoril 
13 februarie 

Frankfurt pe 
anunțat că au fost vindute
70 000 de bilete puse to vto-

s-a aflat că la

„bursa neagră*4, 
a luat 
autorii

măsuri
acestor falsuri.

Frankfurt 
care ;sint ,

Politia 
pentru 'a
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