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TOT MAI MULTE MITIATIVE, TOT MAI MU1TE CONCURSURi

• Aproape 19 metri la greutate femei ® Viorica

tl'iscopoleanu—standard pentru C.E. ® Șerban loan

IM „CUPA TINERETULUI"

SA IUBIM ATLETISMUL I

REZULTATE DE EXCELENTĂ VALOARE ÎN CUPA DE CRISTAL"

DOREL CRISTUDOR. ZENON NOWOSZ Șl RENATE HOSER
AU EGALAT RECORDURILE MONDIALE LA 60 m PLAT

la un centimetru de recordul țării reîntâlnit în primitoarea casă a atletismului

Ieri după amiază au început în 
sala „23 August" din Capitală în
trecerile celei de a 7-a ediții a 
competiției atletice internaționale 
„Cupa de Cristal". Citeva rezultate 
de valoare certă au marcat debu
tul tradiționalei dispute indoor: 
trei recorduri mondiale, egalate la 
60 m fete și băieți (Renate Hoser, 
Dorel Cristudor și Zenon Nowosz), 
o aruncare de aproape 19 m la 
greutate (Helena Fibingerova) și o 
săritură (6,44 m) care o menține pe 
Viorica Viscopoleanu în plutonul 
fruntașelor europene.

continental au 
argumentele care

DOREL CRISTUDOR Șl 
IOAN SUTER ȘI-AU 

RESPECTAT PROMISIUNEA

Perspectiva imediată a campio
natelor europene pe teren acope
rit și cea mai îndepărtată ă C.E. 
în aer liber, ca și faptul că în 
concurs erau înscrise citeva vede-

te ale sprintului 
fost două dintre 
ne-au făcut să fim convinși că la 
„Cupa de cristal" poate fi egalat 
recordul mondial în proba mascu
lină de 60 m plat. Și așteptările, 
iată, ne-au fost din plin confir
mate...

în seriile probei, după nici nu 
mai știm cite starturi greșite, po
lonezul Zenon Nowosz a avut o 
plecare bună și a cîștigat cu ușu
rință în 6,4 secunde, timp cu care 
își înscrie din nou numele pe lis
ta recordmanilor mondiali și eu
ropeni. Puțin mai înainte, speran
ța noastră, Dorel Cristudor reu
șise să se debaraseze de „comple
xul" lui 6,6, egalat de nenumă
rate ori de el și de alți sprinteri 
români, și cu 6,5 stabilise un nou 
record al țării și îndeplinise stan 
dardul fixat de F.R.Ă. pentru 
participarea la „europenele" de 
la Goteborg.

De la masa presei, din imedia-

Sîmbătă după-amlază ne-am
bucureștean. Pe imensul covor de coritan’au evoluat — laolaltă — vedete 
actuale și speranțe ce se vor confirma la Roma sau la Montreal. Crono- 
metrele au fost obligate să-și oprească zumzăitul mai devreme ca ori- 

cind. Pe foile de concurs, alături de cifre așteptate sau surprinzătoare, au fost 
trecute mențiuni ce-ți dau fiorii bucuriei: record mondial egalat, record na
țional, record al „Cupei de cristal”! Printre cei cu „mențiuni de onoare'1 — 
Dorel Cristudor. In primul an de seniorat, ei învinge unul dintre recordmanii 
mondiali și ai Europei, pe polonezul Zenon Nowosz, egalîndu-i performanța su
premă. Anul 1974 începe bine pentru atletismul românesc !

Inghesuiți pc laterale, dar fericiți că sint acolo, peste 1 000 de spectatori nu-și 
precupețesc aplauzele. Le acordă gratitudinea lor și Renatei Hoser, și „bătrl- 
nului" Șerban Ciochină, și Helenei Fibingerova. și Vioricăi Viscopoleanu și ce
lorlalți. In fond, spectatorul de atletism trăiește de fiecare dată bucuria rein- 
tilnirii cu acest sport minunat, inegalabil ca frumusețe și diversitate, atletismul. 
Să învățăm de Ia el și să iubim atletismul.

Să iubim atletismul — rațiunea de a fi a Olimpiadelor, singurele serbări 
ale lumii întregi.

Să iubim atletismul făuritor de legende și eroi legendari, atletismul lui 
Paavo Nurmi. Bikila Abebe. Iolanda Balaș și Filbert Bayi.

Să iubim atletismul, sportul care peste secole, inmănunchiate In milenii, 
și-a păstrat crezul: citius, altius, fortius.

Să iubim atletismul. Dar nu numai din depărtare. Să-l practicăm, să-1 În
vățăm pe copiii noștri să-l iubească, să-l onorăm cu prezența noastră atunci 
cînd stadioanele ii aduna la start pe performeri.

La fiecare sfîrșit de săptămână sute 
„Cupei tineretului". Iată un grup de

BUCUREȘTI : SPORTIVII DIN 
SECTORUL 7 ÎȘI VOR DESEM

NA CAMPIONII LA TENIS 
DE MASA

Azi, în „Cupa tineretului",

de schiori se întrec în numeroase competiții prevăzute în etapa de iarnă a 
concurenți in aștep tarea startului, la Poiana Brașov

Foto: S. BAKCSY

ta vecinătate a pistei de alergare, 
i-am urmărit cu toată 
acești doi sprinteri. Nj 
că tînăru nostru atlet 
mai repede și . mai bine
re,

atenția pe 
s-a părut 
se pune 
pe picioa- 

pe primii metri ai cursei, în 
timp ce Nowosz parcă unduia pe

de secundă mai bine, egalind cea 
mai bună performanță a ilustrei sale 
predecesoare ca record al R. D. Ger
mane, european și mondial 1 Deci, 
de ieri Renate Iîoser se" numără 
printre alergătoarele recordmane. «Ie 
lumii.

In finala cursei ea a dominat în
trecerea de o manieră categorică și 
spectaculoasă, anunțindu-se printre 
favoritele la campionatele de sală de 
Ia Goteborg. Comportări remarcabile 
au avut și învinsele sale care au 
egalat, in corpore, recordurile țărilor 
lor !

Rezultate tehnice : 1. RENATE
HOSER (R. D. GERMANA) 7,1 —
RECORD MONDIAL EGALAT, 2. 
Vera Veljanovska (Iugoslavia) 7,3 — 
rec. egalat, 3. Carmen Ens (Româ
nia) 7,3 — rec. egalat. 4. Zdravka 
Sipoclieva (Bulgaria) 7,3 — rec. e- 
galat, 5. Eranislava Gak (Iugoslavia) 
7,3 — rec. egalat, 6. Adriana Surdu

Azi, în „Cupa tineretului", un 
moment important al întrecerilor 
din Capitală: faza finală în ca
drul sectorului 7, rezervată jucă
torilor de tenis de masă, băieți și 
fete. Acest ultim act al întrecerii 
va fi găzduit de sălile de sport 
ale Liceului pedagogic și Liceului 
Tudor Vladimirescu, începind de 
la ora 10.

Tot astăzi vor avea loc între
ceri de tenis de masă în cadrul 
sectoarelor 3 și 4. în sectorul 3, 
de pildă, un concurs important va 
reuni, de la ora 8, pe elevii Școlii 
generale nr. 46, în propria sală a 
școlii. în sectorul 4. locurile de 
concurs au fost fixate în cadrul 
Școlilor generale nr. 75,79, Grupu
lui școlar F.R.B. și asociației 
tive de cartier „Voinicelul", 
pînd de la ora 9.30.

Așadar, în Capitală, o zi 
pentru 
masă...

rii pe centrul universitar Ia schi, 
pe pîrtiile din vecinătatea hotelu
lui Sport din Poiana Brașov.

Iată și cîștigătorii în probele al
pine : 
(anul I 
băieți — 
trializarea

fete — Dana Moldovan 
Matematici-informatică), 

H. Munteanu (III Indus- 
lemnului) .

Pentru reușita întrecerilor. ca 
și pentru frumoasa comportare a 
tuturor participanților, un sincer 
„bravo" celor de Ia Șantierele na
vale — Brăila.

I. BALTAG, corespondent

C GRUIA, corespondent

UN SINCER BRAVOBRĂILA :
SPORTIVILOR DE LA

ȘANTIERELE NAVALE

PESTE 800 DE TINERI LA SCHI 
Șl SĂNIUȘ, ASTĂZI 

LA SINAIA

In asociația sportivă a Șantiere
lor navale din orașul nostru au 
avut loc. recent, întrecerile de te
nis de masă și șah, contînd pen
tru „Cupa tineretului". Dintre cei 
113 participanți la tenis de 
masă, cel mai eficace s-a arătat a 
fi tînărul sculer Nicolae Apostol 
din sectorul Mecanic-șef. Pe locu
rile următoare, mecanicul Mihai 
Poteraș și lăcătușul Costică Mo- 
canu.

La șah — din cei 70 de concu- 
renți — pe locul I s-a clasat ma- 
trițerul Vică Sevastre (Mecanic- 
șef), urmat de electricianul Gheor- 
ghe Necula și de tîmplarul Tudor 
Tudorache.

în organizarea CJEFS Prahova 
și a Comitetului județean UTC, 
duminică se desfășoară Ia Sinaia, 
cu participarea a aproape 200 de 
tineri și tinere, faza pe județ a 
„Cupei tineretului".

Concomitent, în aceeași stațiu
ne, Consiliul municipal Ploiești 
pentru educație fizică și sport și 
Comitetul municipal UTC organi
zează — cu circa 600 
tinere — o acțiune de 
și săniuș.

Loc de 
urcă din 
(săniuțe) ți Poiana Stînii 
fond și alpine). . ,

de tineri și 
masă la schi

LA

(Continuare in pag. a 4-a)

Brașov, 
tinere- 
un as-

spor- 
înce-

plină 
de

întrecere — 
Sinaia către

Cronici și comentarii de Romeo 
VILARA, Hristache NAUM și Vladimir

MORARU.
Fotografii de Dragoș NEAGU

ÎNTRECERI. STUDENȚII
DIN BRAȘOV

iubitorii tenisului

Florian ALBU, coresjf, Județean

Dorel Cristudor .ciștigă clar întrecerea sprinterilort cu un rezultat excepțional.

învingătoare detașat
să se

(Continuare în pag. a 4-a)

IM DERBYUL CAMPIONATULUI DE

Brașov au trebuit 
cu locul secund, 

petrecut lucrurile de-a. 
ale

lui Oczelak. Fază 
Ion MIHAlCA .

BASCHET,

pe 
al 
a 

timp ce Dorel Cristudor 
plecare excelentă, foarte

In luptă pentru minge, Georgescu a cîștigat în fața 
din meciul Dinamo — Steaua. Foto :

3.’
au demonstrat că la această oră,

șoseaua care 
cota 1 400 

(schi-J

ștafeta masculină 
drept un bun pri- 
a schiorilor de la 
I. P. Oradea în 
din ziua prece- 

individuale. Dar,

LA SLALOM URIAȘ

de importanță pentru 
sprint, mai ales pen- 
de scurtă, ni s-a pă- 

atunci cînd, înaintea 
finalei, îl . apreciam
ca principal favorit 
Și, într-adevăr așa

cel puțin, sînt constituite din 
mai valoroși, sau mai în formă aler
gători. în aceste condiții, reprezen
tanții A.S.A. ~ 
mulțumească,

Cum s-au
lungul celor patru schimburi 
ștafetei seniorilor ?

Primul schior al A.S.A., Nicolae 
Cristolovean, a reușit să ia avantaj 
aprinzind speranțele într-o mult do
rită revanșă. Dar schimbul doi al di-

Radu TIMOFTE

în. centrul universitar 
întrecerile pentru „Cupa 
tului" au, de fiecare dată, 
pect sărbătoresc, fie că este vorba 
de competițiile de tenis de masă, 
sau de schi, baschet, șah sau 
handbal. La tenis de ma3ă și șah 
s-a ajuns la finala pe facultăți, în 
timp ce la baschet se dispută me
ciurile etapei a IV-a. în același 
timp, au fost desemnați cîștigăto-

Campionatele republicane de schi-fond

Campioana europeană Helena Fibingerova își pregătește o nouă aruncare.

culoar mai înainte de a atinge pla
fonul cel mai ridicat de exploa
tare a vitezii sale. Acest amănunt, 
deloc lipsit 
o cursă de 
tru una atît 
rut decisiv 
startului 
Cristudor 
întrecerii, 
fost 1 în 
a avut o 
rapidă, adversarii săi și în primul 
rînd Nowosz au pornit greoi. A- 
vantajul, substanțial de altfel, a 
fost hotărîtor în ceea ce privește 
splendida victorie a recordmanului 
nostru Pe de altă parte, el a 
contribuit în foarte mare măsură 
la realizarea unei performanțe de 
6,4 secunde cu care și Cristudor 
devine corecordman al lumii. Pen
tru evoluția de ieri, sincere feli
citări lui Dorel Cristudor și, în e- 
gală măsură, antrenorului său 
loan Siiter.

Rezultate tehnice : 1. DOREL
CRISTUDOR (ROMANIA) 6,4 — 
record mondial e’alat, 2. Eberhard 
Weise (R. D. Germană) 6.7, 3. Ze
non 
rie : 
lat) 
6,7, 
6,7, 
6,9.

Nowosz (Polonia) 6,7 (în șe
fi,4 s — record mondial ega- 

Toma Petrescu (România) 
Grzegorz Madry (Polonia) 
Dan Știrbu (CSM Pitești)

4.
5.
6.

ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ ALE R.P. CHINEZE
MAI BINE CA 

RENATE STECHER!

ÎNVINGĂTOARE IN MECIURILE
Pe

Stecher.
lizase 7,3 s, compatrioata sa Renate 
Hoser a alergat, ieri, cu două zecimi

aceeași pistă, pe care Renate 
cu doi ani în urmă, rea-

CU SELECȚIONATA ROMÂNIEI
irin telefon ’de la co- nez 2—0, Liao Fu — miIAȘI, 9 (prin telefon ’de la co 

respondentul nostru). în sala spor
turilor din localitate s-a desfășurat 
întîlnirea amicală de tenis de masă 
între- reprezentativele României și 
Republicii Populare Chineze. Vic
toria a revenit, atît Ia . masculin cit 
și la feminin, sportivilor oaspeți, cu 
5—1. Numeroșii spectatori au a- 
plaudat evoluțiile jucătorilor oas
peți și ale celor gazdă, întilnirea 
constituind, astfel, o bună propa
gandă pentru acest sport.

Iată rezultatele: masculin — Yen 
Kou — cian — Dorin Giurgiucă 
2—0, Li Te — yan — Aurel Ova-

min — Șerban 
Doboși 2—0, Li. Te — yan — Dorin 
Giurgiucă 2—0; Yen Kou — cian
— Șerban Doboși 0—2, Liao Fu — 
min — Aurel Ovanes 2—0 ; 
nin — Shen Shiao — hun — 
Lupu 2—0, Liu Shi — sue — 
nora Viaicov 2—0, Yen Kue
— Viorica Moldovan 0—2, 
Shiao ■— hun
2—1, Yen
2—1, Liu 
Moldovan

Kue — 
Shi — 
2—1.

O.
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Ștafetele Dinamo (m) și Tractorul (!)
POIANA BRAȘOV, 9 (prin telefon), 

întrecerile din cea de a doua zi a 
campionatelor naționale de schi-fond 
au fost așteptate cu interes. Cu atît 
mai mult, cu cit 
a fost considerată 
lej pentru revanșă 
A.S.A., I.E.F.S. și 
urma insucceselor 
dentă, la probele 
in ciuda aprigei dorințe de reabili
tare, ierarhiile prestabilite de calcu
lul anterior al hirtiei n-au fost răs
turnate. Prima și a doua ștafetă ale 
clubului Dinamo Brașov s-au impus, 
ocupind locurile 1 și, respectiv, 
Ele ' ................

BUȘTENI, 3 (prin telefon). După mulți 
ani, in frumoasa stațiune de la poalele 
Bucegilor, pe pîrtia Caraimanul. a a- 
vut loc sîmbătă proba de slalom uriaș 
la care au participat unii dintre cei 
mal buni specialiști ai genului din țara 
noastră. Pîrtia, cu un înalt grad de di
ficultate (nefolosită mai multă vreme 
din cauza unor lucrări forestiere) cu o 
zăpadă înghețată a solicitat la maxi
mum cunoștințele și calitățile schiorilor 
prezenți la competiția dotată cu „Cupa 
Caraiman".

La Bușteni și-au trimis reprezentanți 
10 asociații și cluburi sportive din În
treaga țară. Printre aceștia s-au numă
rat Dorin Munteanu. Gheorghe Vulpe, 
Ion Țirea, Marin Focșeneanu. Nicolae 
Crețoi, Maria Cîmpeanu-Cristea, Iudith 
Tiimori, Minodora Munteanu ș.a.

Plecarea s-a dat din poienița Calin- 
deru. Traseul a măsurat 1350 de metri, 
cu o diferență de nivel de 350 m șl 34 
de porți, pentru băieți, în cele două 
manse ale întrecerii, iar pentru fete a 
măsurat 1200 de metri, cu 30 de porți 
și s-a disputat o singură manșă.

Pîrtia foarte bună, care pune multe 
probleme sportivilor, trebuie folosită 
mai frecvent, deoarece ea constituie 
una dintre acelea care oferă condiții 
excelente de antrenament și întrecere. 
Pe întregul traseu au fost prezenți ci
teva mii de spectatori, care au aplau
dat cu căldură evoluțiile schiorilor. La 
băieți cel mai bun s-a dovedit Dorin 
Munteanu (C.S.U. Brașov), care-și con
firmă forma și valoarea bună din ac
tualul sezon, iar la fete pe primul loc 
s-a clasat studenta de la I.E.F.S,, Maria 
Cîmpeanu-Cristea. REZULTATE TEH
NICE: băieți: 1. Dorin Munteanu (C.S.U.) 
1:55.05; 2. ion Țirea (A.S.A.) 1:57.02; 3. 
Nicolae Crețoi (C.S.U.) 1:57,09; 4. Ștefan 
Moldoveanu (Voința Sinaia) 1:58,07; 5. 
Gheorghe Vulpe (C.S.U.) 1:58,09; 6. Ghe
orghe Bucur (A.S.A.) 1:59.03; fete : 1. 
Maria Cîmpeanu-Cristea (I.E.F.S.) 56.09; 
2. Iudith Tomori (Caraimanul) 58,07; 3. 
Minodora Munteanu (C.S.O. Sinaia) 60,01;
4. Elena Neago-e

10

femi-
Ligia
Eleo-
— li 
Shen

Eleonora Viaicov
li — Ligia Lupu 
sue — Viorica

DIACONESCU

DIN ACTIVITATEA
SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE

• TINERETULUI, FORJI LARG DESCHISE SPRE AVIAȚIA 
SPORTIVĂ (interviu cu comandantul Aeroclubului central)

• ESTE ASIGURATA BAZA TEHNICO-MATERIALÂ A MO- 
DELISMULUI ? (ancheta)

9 SUCCESELE RADIOAMATORILOR ARGEȘENI (reportaj)
• FINALA CAMPIONATULUI DE MICROMODELE

(Caraimanul) 61,02.

Victor ZBARCEA

l

Disputat ieri seară, în sala FIo- 
reasca, derbyuț campionatului re
publican de baschet — meciul Di
namo — Steaua — a fost cîștigat 
net de prima formație cu scorul 
de 72—63 (32—28). Am scris net 
referindu-ne nu atît la cele
puncte diferență, ci la maniera ca
tegorică în care campionii țării au 
obținut acest succes, datorită com
portării evident .mai bune din re
priza secundă cînd au dominat 
permanent, printr-un joc colectiv, 
omogen, combativ și precis. Prin 
această victorie, Dinamo (antrenor 
prof. Dan Niculescu) se menține — 
neînvinsă în fruntea clasamentului 
și și-a majorat simțitor șansele de 
a râmîne în posesia titluliji.

întrecerea a debutat în nota de 
superioritate a steliștilor care, prin 
Cernat și Oczelak au dominat pa
nourile și au înscris de la semi- 
distanță. Treptat, dinamoviștii și-au 
întărit capacitatea defensivă șj — 
de la 3—9 în min. 3 — au egalat. 
Au urmat citeva răsturnări de 
scor, dar din min. 20 Dinamo a 
preluat definitiv conducerea. în 
repriza a doua, campionii s-au im
pus de la început, cînd au acumu
lat un avans de 10—12 puncte pe 
care l-au păstrat pînă la sfîrșit, 
deși pe parcurs Novac și Georges
cu au fost eliminați pentru 5 faul
turi. în echipa Steaua au fost ope
rate schimbări, a fost modificat 
sistemul de apărare, dar totul a 
fost în zadar, deoarece eforturile 
individuale nu au fost completate 
de unitatea caracteristică unei e- 
chipe. în plus, nu a fost utilizată 
apărarea agresivă, foarte indicată 
în fi nai și singurul atu care ar fi 
putut aduce un reviriment în jocul 
steliștilor.

Cele 134 de puncte ale partidei 
au fost înscrise țle Niculescu 17

(excelent s-a comportat acest tînăr 
jucător), Popa 13, Novac 12. Chi- 
vulescu 12, Georgescu 8, Diacones- 
cu 6, Cernea 4 pentru Dinamo, res
pectiv Oczelak 18, Cernat 15, Tarău 
9. Cîmpeanu 8, Savu 4, Pîrșu 4, 
Dumitru 2, Ioneci 2. Pentru manie
ra competentă și autoritară în care 
au condus acest meci, foarte difi
cil, arbitrii I. Petruțiu și N. Iliescu 
merită felicitări.

D. STANCULESCU

La Cluj, în divizia A la fete,
Universitatea — I.E.F.S. 63—62 !

TENISMANII SE ÎNTREC
PENTRU „CUPA
15 FEBRUARIE"

în sala „23 August" au început în
trecerile de tenis dotate cu „Cupa 
16 Februarie". Pe tablou sînt urmă
torii favoriți : băieți — D. Hărădău 
(Steaua), V. Marcu (Dinamo), V. So- 
tiriu (Steaua) și C. Popovici (Stea
ua) ; fete — Valeria Balaj (Steaua), 
Elena Trifu (Steaua). Primele rezul
tate : V. Sotiriu — V. Dabija (T.C.B.) 
6—1, 6—1 ; B. Almăjan (Dinamo) — 
L. Țiței (Steaua) 6—3. 4—6, 6—2 ; 
A. Roșiantt (Steaua) — C. Ionescu 
(Dinamo) 6—3, 3—6, 6—4 ; J. Bîrcu 
(T.C.B.) — L. Uță (Sc. sp. 3) 7—6,
4—6, 7—6 ; D. Nemeș (Steaua) — P. 
Bozdog (Progresul) 6—1, 7—6 ; C. 
Popovici — L. Vîrgolici (Progresul) 
6—1, 6—2 ; T. Frunză (Steaua) — A.' 
Bădin (Dinamo) 6—4, 6—3 ; S. Oră- 
șeanu (T.C.B.) — F. Niță (Sc. sp. 
Ploiești) 6—4, 6—1.

întrecerile continuă zilnic Începind 
de la orele 8,30,
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ACTIVITATEA SPORTURILOR)

TINERETULUI-PORȚI LARG DESCHISE
SPRE A VIA ȚI A SPORTIVA

In aviația sportivă domnește în 
aceste zile efervescența pregă
tirilor pentru a ieși în întîmpi- 
narea primăverii. Hangare

le aerodroamelor își deschid portierele, iar la Aeroclubul 
mân 
activitate a unui număr cît mai mare de tineri, la planorism

Dialog cu comandantul Aeroclubului Central Român, colonel Nicolae Fâgâdaru

SUCCESELE RADIOAMATORILOR ARGEȘENI,
URMARE A BUNEI ORGANIZĂRI

La vestea că sediul radioclubului 
lor, aflat pînă nu de mult în cen
trul Piteștiului, va trebui să se in
staleze într-o clădire veche, situată 
la marginea orașului, radioamatorii 
din acest oraș au crezut că activi
tatea lor va scădea. Dar, curînd, ei

Comisia județeană de radioama
torism condusă de tovarășul Vasile 
Onisimov — YO7GD și șeful ra
dioclubului Mihai Șerbănoiu — 
YO7VO, avînd sprijinul unanim al 
radioamatorilor, au amenajat, în 
scurt timp, o sală pentru cursuri,

cît mai multe comune și sate"! 
Pentru ducerea la îndeplinire a a- 
cestei sarcini se prevede ca toți 
profesorii care conduc cercurile de 
radio să fie pregătiți în 
trecerii cu

Central Ro
se elaborează măsuri pentru lărgirea posibilităților de cuprindere in 

și' zborul cu 
motor, la salturile cu parașuta din turnuri și aeronave. Fentru a afla amănunte 
privind noul sezon aviatic, am solicitat un interviu comandantului Aeroclubului 
Central Român, colonelul Nicolae Fâgâdaru.

de această 
au învățat

— Am dori, tovarășe coman
dant, în discuția noastră legată 
de o seamă de probleme ale vieții 
sportive, să vă exprimați opiniile 
nu numai în calitatea pe care o 
aveți, ci și ca zburător, care v-ați 
petrecut mii de ore din viață la 
bordul planorului și avionului.

Se împlinește un an de cînd sînteți 
la conducerea Aeroclubului Cen
tral. Cum au fost realizate sarci
nile pe care vi le-ați propus peh- 
tru anul 1973 ? Personal, sînteți 
mulțumit de rezultatele obținute ?

— Vreau să precizez că întreaga 
activitate aviatică din anul care a 
trecut s-a desfășurat sub. semnul 
puternicului entuziasm imprimat 
mișcării sportive din țara noastră 
de către Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973. Traducerea în viață 
a prevederilor acestui prețios pro
gram a constituit și pentru noi pre
ocuparea de căpetenie. De aceea, 
sarcinile pe care ni le-am propus 
au avut alte dimensiuni față de

încă nu am reușit să folosim, in
tegral prețioasa înzestrare tehni
că de care dispunem, și acest lu
cru mă doare cel mai mult.

— Care este, după părerea 
dumneavoastră, principala cauză ?

— Cauze sînt mai multe. (Prin
cipala ar fi aceea că nu avem 
încă posibilități necesare organi
zării unor cursuri de practicare 
a aviației sportive cu regim de 

• internat. De asemenea, nu primim 
suficient 
zațiilor 
sul de 
educare 
ții. Mă 
U.T.C.,

sprijin din partea organi- 
care au sarcini în proce- 
pregătire multilaterală și 
tehnică a tinerei genera- 
refer la unele Organizații 

de sindicat, la unele con
silii pentru educație fizică și sport, 
ca și la unele consilii populare. 
Rezultatele ar fi fost mult mai 
bune dacă peste tot am fi primit 
sprijin din partea organelor locale, 
așa cum s-a întimplat la Ploiești, 
la Brașov, la Baia Mare.

— Știm că în prezent posibili-

muncă au 
să zboare

— pe pla
noare simple, ușoare, pe un pe
tec de teren, sau trași cu sandntl 
pe o mică pantă de deal, planoare 
care au adunat în jurul lor sute și 
sute 
și de 
cred 
și să 
niște 
copiii 
învățăm să îndrăgească 
în multe țări, asemenea aparate 
sînt realizate chiar în cadrul clu
burilor de aviație, de către con
structori amatori..

Ca zburător, visez ca în fiecare 
oraș mai mare să existe un ae
roclub, să ființeze cercuri de 
iubitori ai aviației. Eu sper să văd 
acest vis împlinit. *

Și la parașutism vom lărgi baza 
de masă, prin reactivarea intensă 
a turnurilor de parașutism, prin 
înființarea 
șutism în majoritatea 
țării. ..

— Cum 
care se face în prezent 
sportive ?

— Cu- totul insuficientă. Inten
sificarea muncii de propagandă

au răspuns 
uitat că ei
— și încă foarte bine

de tineri. Da, avem nevoie 
aparate de performanță, dar 
că trebuie să ne întoarcem 
construim niște

„Pionier”-uri și să 
la cîmp, la aer, la sport, să-i 

tehnica.

ICAR-uri. 
scoatem

unor secții dc p:’ra-
judetelor

apreciați propaganda 
aviației

mai fragedă vîrstă.

pa- 
înflăcă- 

la cea 
atît mai 
atins di- ’ 

Dar pen- 
o facem 

prin 
„pe viu", la

pentru aviație nu este un lucru 
prea greu de realizat. Aparatele 
de zburat. zborul în sine au 
sionat dintotdeauna, au 
rat inimile tinerilor de

Cu
mult azi. clnd aviația a 
mensium impresionante, 
tru a o iubi trebuie să 
cunoscută : prin conferințe, 
presă dar mai ales 
aerodrom. Noi am inițiat o seamă 
de măsuri în acest sens. Vrem să 
lărgim Comisia centrală pentru 
propagandă și educare aeronautică 
a tineretului, cuprinzînd în ea 
un mare număr de activiști vo
luntari. aviatori civili și 
cunoscuți, foști aviatori, 
legați cu tot sufletul de 
sport. La fel vom proceda și cu 
comisiile județene. Vom folisi mai 
mult aeromodellsmul, demonstra
țiile publiee pentru atragerea ti
neretului spre aviație, precum și 
o seamă de alte mijloace.

militari 
oameni 

acest

Viorel TONCEANU

Y07VO, operatorul șef al stației radioclubului județean ArgeșMihai Șerbănoiu
și-au schimbat părerea, întrucît 
clădirea respectivă a căpătat o în
fățișare de nerecunoscut. încăperile 
au devenit ceea ce ei doreau de 
mult : un radioclub modern, o ade
vărată școală a tehnicii. Depărtarea 
de centru n-a mai constituit un in
convenient. Radioamatorii vin „în 
casa lor“ cu plăcere și găsesc tot 
ceea ce le trebuie.

mecanic, 
colectivă 
la nu- 
metalici

rea- 
Iiie 

în
Pe

radioamatorii 
se 

bine, 
posi- 

pădurea

Foto : L. STRATULATZi de zbor la Aeroclubul „Moldova"

NOI RECORDURI MONDIALE

Seria concursurilor din calenda- 
rul sportiv al modelismului a fost 
inaugurată la... 120 m sub pămînt. 
In „Palatul de cristal" al salinei Slă- 
nic—Prahova au fost aprinse, 
nou, toate proiectoarele ; peste 
de sportivi s-au întîlnit aici, la 
nala campionatului republican 
micromodele.

Deși este vorba de un sport 
care „mașinile zburătoare" sînt 
fel de fluturi diafani, care nu cîn- 
tăresc mai mult de un gram, în
trecerile se anunțau deosebit de 
dîrze. Aceasta din două motive. 
Printre concurenți se află numeroși 
constructori de mare prestigiu în 
lumea micromodelismului și, în al 
doilea rînd. concomitent cu titlu
rile de campioni — la seniori și 
juniori — a fost pus în joc și trofeu^. 
„Cupa Mureșului" pe echipe, aflat 
la la a IV-a ediție. Pentru claW^ 
mentui campionatului sînt luate în

din
40 
fi
de

în 
un

considerație cele mai bune două 
starturi din șase, iar pentru Cupă, 
lansările 1,3 și 6.

Prima lansare a adus surprize 
plăcute dar și cîteva necazuri. Au
rel Moraru de la Voința Tg. Mureș 
a realizat 31 minute, urmat de Gh. 
Sora (Politehnica Buc.), cu 28 min. 
și alți șase concurenți cu peste 20 
min., ceea ce, pentru început, este 
destul de mult. Cîteva modele- însă 
s-au lipit de pereți ; în plus am a- 
sistat și la o coliziune rar întîlnită.

In startul doi, Eugen Holtier 
(Politehnica Buc.) campionul de a- 
nul trecut a realizat 32:49. dar Mo
raru a realizat, de data aceasta, 
și mai mult — 34:33. Pe echipe, 
după două lansări, conduc concu- 
renții din Tg. Mureș urmați de stu
denții bueureșleni șF sportivii --41» 
Galați. întrecerile continuă.

cele din anii trecuți, iar rezulta
tele obținute trebuie apreciate în 
rapirt cu actualele cerințe. Prin 
eforturile sporite depuse de între
gul personal din aviația sportivă 
au fost realizate o seamă de re
zultate valoroase. Am putea da 
și cîteva cifre : 9 200 de ore de 
zbor la planorism, 4 500 la zborul 
cu motor, peste 15 000 de salturi 
cu parașuta, 19 recorduri naționa
le stabilite la parașutism și altele. 
Important mi se pare Și faptul 
că am atras mai mulți tineri în 
această pregătire sportivă tehnico- 
aplicativă, că am reușit să creăm 
un '•climat care ne dă garanția că 
vom putea răspunde în viitor mai 
bine sarcinilor sporite ce ne stau 
în față. Dacă personal sînt mul
țumit de rezultatele obținute ? 
Sper să fiu mulțumit în viitor.

tațile de cuprindere a tineretului 
în practicarea sporturilor aviatice 
sînt limitate. Cum vedeți soluțio
narea acestei probleme în viitor ?

— Este adevărat că nu poți- pri
mi la zbor decît atîția sportivi 
cît îți permite baza tehnică de 
care dispui — planoare, avioane, 
parașute, personal de 
Convingerea mea este, 
viitor aviația sportivă 
trebuie să devină un 
masă. Să luăm, de pildă, plano
rismul. La noi. s-a aplicat, de o 
bună bucată de vreme, o orien
tare greșită : furați de ideea mo
dernizării, s-a alcătuit un parc de 
aparate numai de înaltă perfor
manță, foarte scumpe, care prin 
pretențiile ce le ridică în exploa
tare nu au putut fi folosite mai 
intens. Mulți dintre aviatorii care

un laborator, un atelier 
biroul QSL, și stația 
YO7KFA. Antenele, trei 
măr, susținute pe piloni 
de peste 30 m înălțime, atrag aten
ția trecătorilor care au aflat ast- ■ 
fel că acolo, pe colină, la liziera 
pădurii Trivale se află Clubul ra
dioamatorilor argeșeni.

„Lampa arde continuu" obișnui
esc să spună radioamatorii. Ei dis
pun în prezent de 40 de stații de 
emisie, răspîndite în cîteva centre 
din județ. De la acestea pornesc zil
nic sute de mesaje,. iar multe alte
le sînt recepționate, de cele 150 
stații de recepție.

Comisia județeană a organizat 
măi multe cursuri de inițiere. La 
cursul de la Radioclub majoritatea 
elevilor recepționează cu ușurință 
în telegrafie 30 semnale Morse pe 
minut. La Colibași. radioamatorul 
Ion Duțu — YO7BBF, economist la 
Uzina de autoturisme, avînd cola
borator apropiat pe soția sa, și ea 
radioamatoare de emisie, au pus 
bazele unui curs de radioamatori 
pentru tinerii salariați din uzină. 
Stația sa personală, de emisie-re- 
cepție, foarte frumos realizată, va 
servi drept exemplu.

La Cîmpulung sînt 7 stații de e- 
misie și 23 de recepție. Acestora li 
se vor mai adăoga în curînd două 
de emisie și 9 de recepție. Stația 
colectivă YO7KFC, . condusă de 
operatorii P. Radulescu și I. Con- 
stantÎM^u^,Liiprfeuaa.™cu Marius. 
Toader, desfășoară o activitate, deo-

în planul de muncă al comisiei, 
un obiectiv principal îl constituie 
răspîndirea radioamatorismului în

vederea 
succes a examenului 
pentru obținerea auto
rizației de radioamato
rism. în cîteva locali
tăți acest lucru s-a 
lizat ; de exemplu 
Savu — YO7AXVU 
comuna Slobozia, 
tre Duminecă
YQ7ANT în comuna 
Merișani și' Augustin 
Preoteasa YO7AQE în 
comuna Vedea.

în competițiile de 
„vînătoare de vulpi" 
care-v-or-avea-loc anul 
acesta,
argeșeni doresc să 
prezinte cît mai 
Acest lucru este 
bil, întrucît 
Trivale, aflată la cîțiva 
pași de radioclub, ofe
ră condiții excelente 
pentru antrenamente. 
De asemenea, ei se 
pregătesc și pentru con
cursurile pe unde ul
trascurte, în care scop 
se vor deplasa cu echi
pe pe vîrful Roșu și 

vîrful Păpușa. Obiectivul lor este 
ca' medaliei de bronz, cucerită în 
1972, și celei de argint, din 1973, 
să îi adauge anul adesta una âe 
aur.

Mai slab stau, însă, lucrurile în 
ce privește participarea la con
cursurile pe unde scurte. Mulți din
tre membrii radioclubului... strălu
cesc prin absență, motiymd că nu 
au stațiile bine puse la punct. A- 
nalizînd această stare de lucruri, 
comisia județeană, a stabilit ca fie
care radioamator să aibă o parti
cipare activă la cel puțin un con
curs intern pe unde scurte. Evident, 
mai există și greutăți obiective. In 
primul rînd lipsa unor materiale. 
Este de dorit ca, în această pri
vință, comisia județeană să aibă un 
sprijin mai substanțial din partea 
Federației de specialitate.

„Ar fi bine — ne-a declarat 
președintele comisiei — dacă 
vreuna din întreprinderile cu pro
fil electronic ar construi receptoa
re și pentru benzile radioamatori
lor. Ar fi o măsură binevenită, 
care ar duce la sporirea simțitoa
re a numărului radioamatorilor de 
recepție". v

Propunerea este interesantă și 
merită să fie studiată de forurile 
competente. Pentru că cine a urcat 
pe pfima- ttWt9"'«n»<iioamatoris- 

fără 
ale

mului (de receptor) va păși 
îndoială Și >”Wiaite tfgpte 
măiestriei radioamatoricești.

specialitate, 
însă, < 
poate 
sport

că în 
; Și 

de

Federația Aeronautică Internațională a omologat de 
curînd citeva noi recorduri mondiale în domeniul 
modelismului. Faptul demonstrează o dată în plus că 
acest sport pentru toate vîrstele se află in plină as
censiune.

• La rachetomodele, în proba de altitudine, ra
chete cu două încărcături, sportivul cehoslovac Ivan 
Ivanco a atins o înălțime de 775 m. Performanța a 
fost realizată în cadrul unui concurs care a avut loc 
la Vrchlaby. în aceeași competiție, colegul său de e- 
chipă losef Cerny a stabilit un nou record mondial — 
omologat și el de către F.A.I. — în categoria ra- 
chetomodelelor machete, clasa 10 N.s., cu performan
ța de 481 m. altitudine.

• în cadrul unu; concurs de aeromodele desfășu
rat la Kazan (U.R.S.S.), sportivul sovietic Anatol Du- 
binetski a stabilit un nou record în' categoria aero-

ACTIVITATE

Niculae POPESCU

'XL

Aspect din timpul unei ore de curs la radioclubul din Galați
și bi-

con-

'X. 'X. ’Zi

modelelor echipate cu motor mecanic de 2,5 cmc, 
zbor liber. El a atins o viteză în linie dreaptă de 
175,45 km/Oră.

• Un senzațional record în categoria F 1 f, elicop
tere cu motor de cauciuc, a fost stabilit de sportivul 
sovietic P. Motekaitis. Aparatul său, urmărit de un 
avion special, a urcat la altitudinea de 5 OOâ m.

• Cel mai bun timp realizat în cadrul concursului 
internațional de aeromodele de cameră (micromo- 
dele), desfășurat la sfîrșitul anului trecut la Debre
cen (Ungaria), aparține sportivului polonez Edward 
Ciapala —<33 min. 34 sec. Performanța a fost omo
logată de F.A.I. ca record mondial pentru săli de 
pînă la 30 m. înălțime. Recordul român în această 
categorie este de 31 min. 41 sec. și aparține lui 
Aurel Popa.

ESTE ASIGURATA BAZA TEHNICO-MATERIALA A MODELISMULUI?
Se știe că, pe lingă pasiune și talent, modelistul are absolută nevoie, pen

tru a putea să lucreze, de anumite unelte și materiale. Aeromodelul, navorno- 
delul ori rachetomodelul sînt aparate care reproduc, la scară redusă, carac
teristicile unui avion, vapor sau rachete. Ori, asemenea construcții, adevărate 
bijuterii, lucrate cu îndemînare și măiestrie, nu pot fi construite decît cu unelte 
și materiale adecvate. Avind în vedere rolul tot mai mare pe care trebuie să-l 
aibă modelismui în procesul de instruire tehnică și pregătire multilaterală a 
tineretului, se impune a se asigura perm’bnent și o bază materială co
respunzătoare.

La întrebările noastre : „Cum se realizează acest lucru ; ce greutăți există 
ar putea fi ele înlăturate ne-au răspuns :in această direcție ; cum

ION BOBOCEL, secretar general al Federației române 
de modelism

de care nuSînt unele lucruri fără 
se poate concepe activitatea modelis- 
tică. Dacă dispunem de ateliere fără 
scule și fără materiale de construcție 
nu am realizat nimic. De aceea, fe
derația noastră a depus multe efor
turi pentru ca modeliștii să poată 
găsi, cu ușurință, tot ceea ce au ne
voie. La un moment dat se părea că 
acest lucru ne-a reușit, 
cîțiva ani în urmă, 
noastre, ;

ora-

RODNICĂ LA RADIOCLUBUL
DIN GALATI>

Datorită muncii 
și bine orientate 
Comisia județeană 
amatorism, cu sprijinul perma
nent al organelor locale de 
partid și de stat, radioclubul 
din Galați și-a cîștigat de-a

competente 
depusă de 

de radio
și femei, oameni de diverse 
profesii, animați de dorința de 
a cunoaște cit mai multe din
tre tainele radioamatorismului 
și electronicii moderne, 
adăugăm că la radioclub 
avea loc în curînd un nou

ri
X
I
X

I
X

I
X
I
x

I
x
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CRÎNGU POPA, maestru al sportului, inginer, antrenor la asocia
ția sportivă „Avia" — București :

în situația ca secțiile de performan
ță, chiar dacă au fonduri, nu au ce 
cumpăra. în ceea ce privește activi
tatea de masă, unde se poate lucra 
și cu materiale indigene — baghete 
de brad, placaj de 1 și 2 mm, lemn 
de tei, adezivi etc. etc. — există o 
lipsă de înțelegere din partea unor 
factori care ar putea șă-și aducă o 
contribuție substanțială. Ne referim 
la industria locală, cooperație, comerț 
etc. Soluția ar putea consta în crea
rea unui centru de producție pentru 
materialele necesare modelismului. 
Acest centru, sub directa îndrumare 
a factorilor responsabili, ar putea nu 
numai să satisfacă cerințele interne 
dar să și exporte astfel de produse, 
în acest sens, subliniem că noi dis
punem de materie primă — materia
le plastice, lemn de rezonanță, ade
zivi etc. — cum în puține țări din 
lume se găsesc.

Vorbind despre baza, materială a 
modelismului putem să spunem de la 
bun început 
Pină la 
existat 
dustriei 
ducerea 
se. în

nici un loc în țară unde modeliștii 
să poată încerca și experimenta di
ferite inovații și invenții. Din aceas
tă cauză — la nivel de performanță 
— noi am rămas in urma multor 
țări. Cred că pentru remedierea a- 
cestor lucruri ar trebui înregistrat și 
organizat corespunzător „Centrul ex
perimentai de modelism" care, pînă 
acum, nu a făcut mare lucru 'în a- 
ceastă direcție. De asemenea, sînt 
sigur că și industria noastră ar fi 
în stare să producă materiale, la un 
preț de cost accesibil, cum ar fi mo
torașe de diferite capacități, de o ca
litate mult mai bună decît unele 
procurate din import. Acest lucru 
este valabil și pentru întreprinderile 
electronice, care ar putea să ne ajute 
în domeniul radiocomandei, avîn- 
du-se în vedere larga sa aplicație și 
în alte sectoare de activitate.

că nu este asigurată, 
ora actuală se pare că nu a 

o preocupare serioasă a in
și a comerțului pentru pro- 
și desfacerea acestor produ- 

ceea ce privește modelismui 
de performanță, ultimele realizări 
ale aeromodeliștilor, navomodeliștilor 
și rachetomodeliștilor noștri la diferi
te competiții interne și internațio
nale au dovedit că avem oameni bine 
pregătiți, cu experiență, dar insuficient 
dotați cu materiale la nivel mondial. 
Astăzi modelismui competițional nu 
mai este o simplă joacă, ci o con
fruntare a tehnicii celei mai avansa
te. Există o largă preocupare în rîn
dul modeliștilor din toată lumea de 
a perfecționa tehnica de concurs cu 
realizări care se folosesc și în alte 
domenii de activitate. Noi nu avem

STAN PINTECAN, șef de serviciu in Ministerul Comerțului Interior:
In cadrul articolelor destinate co

piilor, noi am adus și pus în vînzare 
și o serie de materiale pentru con
strucțiile de aeromodele și navomo
dele. în ultimul timp acest lucru nu 
s-a mai putut face la nivelul cerin
țelor, din cauza unor greutăți obiec
tive. Trebuie cunoscut că în momen
tul de față ponderea cea mai mare 
a acestor materiale o au cele procu
rate din import, lucru care se face 
cu destule dificultăți. Pe plan intern 
există un 
sirîns cu 
modelism. 
de unități 
operatiste 
unele materiale, 
lucru. Producerea materialelor pen
tru aeromodeliști, navomodeliști etc. 
ammWMW 
I 

I 

!

I

materiale să se vîndă în toate 
șele din țară, mai ales acolo unde 
există puternice centre modelistice. 
în această direcție organele’ comer
ciale trebuie să ne ajute mai concret, 
nu cum au fâcut-o pînă acum. Nu 
știm, de pildă, de ce o serie de ma
teriale de construcție sau truse de 
scule, produse de unele cooperative 
și alte unități ale industriei locale, 
avizate favorabil de comisia de omo
logare, nu au fost achiziționate de 
comerț. In ultimul timp, am încercat 
să asigurăm aprovizionarea modeliști- 
lor și cu ajutorul unor asociații spor
tive de pe lingă unele unități care 
pot produce astfel de materiale. De 
exemplu. asociația sportivă Voința 
din Reghin (str. Mihai Viteazul nr. 
12, telefon 361) livrează 
prin poștă, celor 
de toate dimensiunile, la un preț de 
cost convenabil. Rezolvarea acestei 
probleme e posbilă însă numai cu a- 
jutorul comerțului și al industriei, 
care trebuie să conlucreze mai strîns 
cu noi, să înțeleagă că pentru pre
gătirea tineretului nimic nu este prea 
scump, că investițiile pe care le fa
cem azi vor fi cu prisosință răsplăti
te mîine, cînd tinerii vor merge în 
producție în diferite sectoare ale eco
nomiei noastre naționale.

Astfel, cu 
cîțiva ani în urmă, la insistențele „ 
nuasUă, a fost deschis în Capitală 
primul magazin cu materiale pentru 
construcții modelistice, atît din pro
ducția indigenă cît și din import. 
Dar, în scurt timp, magazinul a fost 
transformat într-unul pentru materia
lele necesare pescuitului sportiv, sar
cina vînzării materialelor pentru mo- 
delisti fiind transferată unor secții de 
jucării din alte două magazine, tot 
din București. Trebuie să spunem, 
însă, că aprovizionarea acestor secții 

făcut din ce în ce mai slab, în 
aproape ni- 
pentru mo- 
București a 
mare grtfu- 
alte locali- 

___ _______ _.. se deplaseze 
uneori sute de kilometri pentru cîte
va baghete de brad. Consider că tre
buie depuse eforturi pentru ca .aceste

VICTOR MANOLACHE, profesor ia Casa pionierilor din sectorul 1 
al Capitalei, vicepreședinte al federației române de modelism :

s-a ...
prezent nemaigăsindu-se 
mic. Faptul că materiale 
deliști se vînd numai în 
constituit și constituie o 
tate pentru sportivii din 
tăți. care trebuie să

Baza materială destinată modelis
mului este insuficientă, am putea 
spune precară, atît în ceea ce pri
vește continuarea și dezvoltarea acti
vității de masă, cît și a celei de per
formantă. Este vorba în primul rînd 
de faptul că în domeniul modelis
mului de înaltă performanță se fac 
progrese atît de rapide, îneît mate
riale care anul trecut erau bune. în 
acest an sînt depășite. Exemplu, în 
această privință, pot fi date motora
șele ..Super Tigre" care acum 2—3 
ani reprezentau performanța maxi-

la cerere, 
interesați baghete

mă în acest domeniu, acum fiind cu 
mult întrecute de altele. Ca să nu 
mai vorbim de radiocomandă, unde 
aparatura este construită cu circuite 
integrate, iar anomodeliștii 
tnici excepții, dispun de 
totul rudimentare. Se știe 
modelismui de performanță 
teriale, ca lemnul de balsa 
cui natural, nu au înlocuitori, singura 
soluție rămînînd importul. De cîțiva 
ani, însă, comerțul nu ne-a mai aju
tat și, în prezent, pe piață nu se mai 
găsesc deloc aceste materiale. Sîntem

noștri, cu 
stații cu 

că pentru 
unele ma- 
și cauciu-

ANANIA MOLDOVEANU, 
maestru emerit al sportului, 
antrenorul secției de aero-na- 
vomodelism de pe lingă asoci
ația sportivă Petrolul Cimpina :

Modelismui aie, intr-adevăr, ne
voie de o bază materială specifică, 
dar și de o organizare eficientă. Mă 
refer, în primul rînd, la faptul că 
această activitate nu 
muncă practică, că nu este introdu
să ca element practic în școli. în a- 
cest fel, baza materială a modelis
mului ar intra în categoria materia
lelor didactice, iar asigurarea sa ar 
fi mult mai ușoară. Aș vrea să arăt 
că, pînă acum secția noastră nu a 
dus lipsă de materiale. Dealtfel, 
vreau să subliniez că asigurarea ba
zei materiale pentru construcțiile de 
aeromodele, navomodele etc. intră, în 
preocupările de căpetenie ale antre
norului sau conducătorului de cerc. 
Noi construim din balsa numai ceea 
ce este absolut necesar, nu facem 
risipă. Trebuie să te ocupi, să te 
zbați !

în ceea ce privește activitatea de 
performanță, stăm foarte rău cu ma
terialele. Nu avem motorașe adec
vate nici pentru lotul național. Exis
tă un paradox : pionierii, care nu au 
activitate de mare performanță, dis
pun de stații de radiocomandă ultra
moderne cu 8 și 10 canale, iar noi 
avem stații cu un singur canal 
Cred că este și vina federației, care 
nu știe să dirijeze fondurile. Nici 
intervențiile la organele comerțului, 
ale industriei locale și cooperației nu 
sînt făcute cu suficientă convingere.

este socotită

nomenclator destul de re- 
asemenea produse pentru 
Desigur, există o mulțime 
ale industriei locale și co- 

care ar putea produce 
dar nu fac acest

se află la periferia preocupărilor 
acestor unități. Este curios că cel 
mai important producător de astfel 
de materiale este AGROCOOP Plo
iești, ca și cum acestea ar fi un sub
produs agricol ! Ar fi necesar — cred 
— ca această problemă să fie prelua
tă de un organ central, care să mear
gă pe linia lărgirii nomenclatorului 
intern cu astfel de produse, să Ie 
diversifice și să le asigure continui
tatea. Noi am ajutat pină acum la 
aprovizionarea pieții cu materiale 
pentru modelism și vom contribui și 
în viitor la acest lucru. Dar pentru 
rezolvarea în întregime a acestei 
probleme este nevoie de ajutorul tu
turor factorilor responsabili, datori 
să analizeze situația existentă și să 
găsească soluții.

lungul anilor un frumos 
nemeritat prestigiu.

Lucrul acesta poate fi 
cretizat și în unele cifre eloc
vente. Astfel, în prezent, radio
clubul numără peste' 500 de 
membri cotizanți, iar cercu
rile de pregătire (radioamato
rism și radiotehnică generală) 
sînt frecventate de peste 380 de 
cursanți. în rîndul acestora poți 
găsi tineri și vîrstnici, bărbați

xamen pentru obținerea auto
rizației de radioamator și pen- 
tu acordarea unei categorii 
perioare radioamatorilor de 
tegoria a III-a. Menționăm 
ăsemenea că,' Jn prezent, 
membri ai radioclubului
Cicerone Iatan, Sever Diaconu 
și Mihai Dobrescu — au obți
nut titlul de maestru al spor
tului.

su- 
ca- 
de 
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FLORIAN KATSCHKA — 
DROBETA TR. SEVERIN. 
Pentru a deveni alergător 
de motocros, trebuie să 
aveți virsta de 18 ani șl 
să posedați carnet de 
conducere moto. Eventual 
vă puteți adresa secțiilor 
de motoclclism din aso
ciațiile I.T.A. Tg. Jiu sau 
Poiana Cimpina, unde 
tehnicienii respectivi vor 
constata dacă aveți apti
tudini de motocroslst.

construcții și, în sfîrșit, 
MI-12 — un uriaș elicop- 
ter-avion capabil să ri
dice pînă la 40 tone. A- 
paratele de tip MI dețin 
o serie de recorduri mon
diale. Elicopterul KA-26 
este proiectat și construit 
de Kamov, fiind un apa
rat universal, folosit in 
mai multe țări ale lumii.

ducație fizică și sport. 
Sîntem convinși că deci
zia acestui organ este aș
teptată de mulți tinert 
din județul Vaslui, dor
nici să cunoască și să 
practice radioamatorismul.

Sintetizând părerile interlocutorilor noștri, se pot trage următoa
rele concluzii :

— Baza materială a modelismului este în momentul de față insu
ficientă. Ea nu poate asigura dezvoltarea modelismului ca activitate teh- 
nico-sportivă de masă și nici nevoile sportivilor de performanță.

— Problema asigurării bazei materiale a acestei activități nu a 
constituit o preocupare serioasă a factorilor competenți.

— Este necesar ca Federația română de modelism și alte organe 
interesate să studieze cu simț de răspundere, in cel mai scurt timp, 
această situație și să >a măsurile corespunzătoare.

— Ziarul nostru va urmări modul de rezolvare a ccestei probleme, 
oublicînd propuneri și sugestii men'te să îmbunătățească situația actuală.

Anchetă realizată de I. HOABAN

j

S. NASTASE — CERNA
VODĂ. Iată, pe scurtj 
cîteva date referitoare la 
elicopterele „MI“ și „KA“, 
despre care ne cereți re
lații. Aparatele de tip MI 
sint proiectate de regre
tatul constructori 
Mihail Mill. Ele- 
realizate în mai 
variante : MI-1,
locuri, MI-4 — 
utilitar destinat regiunilor 
greu accesibile, 
V-8) — <
puternice 
nă, MI-10 
și macaraua 
folosit

sovietic 
au . fost 

multe 
cu două 
elicopter

mi-8 (sau 
echipat cu două 

motoare turbl- 
supranumit 
zburătoare, 

pe șantierele de

COSTICA GIZA — CO- 
DAEȘTI, VASLUI. Sînteți 
elev al liceului din Co- 
dăești și doriți să deve-' 
niți radioamator. La pri
ma vedere 
s-a părut : 
pregăteam să 
răspunsul : 
radioclubului 
Am constatat 
Vaslui nu există încă ra
dioclub. Motivul ? In -ju
deț , sint prea puțini ra
dioamatori. Și, adăugăm 
noi, sînt puțini pentru că, 
neexlstînd radloclub, nu 
are cine să-i pregătească. 
Ne aflăm, deci, 
cerc vicios. Ca 
supunem dorința dv. Con
siliului județean pentru e-

■problema ni 
simplă și ne 

i vă trimitem 
^Adresați-vă 

județean", 
însă că la

într-un 
urmare.

Rugăm pe iubitorii 
și practlcanțll sportu
rilor tehnico-apiicative, 
ca și pe colaboratorii 
noștri, să ne scrie pe 
aarSsâu Ziarul „Spor
tul", str. Vasile Conta 
1S. București 1, cu 
mențiunea „Rubrica 
sporturi, tehnico-apiica
tive".

emil. URSU — IAȘI. 
Este lăudabilă dorin; a 
dv. de a construi aparate 
de zburat. Vă sfătuim 
însă, ca deocamdată, să 
începeți cu aeromode’ele. 
Majoritatea mărilor 
structori de avioane 
construit mai întîi 
modele, cu și fără r 
Apoi.., au continuat.

con- 
! au 

aero- 
motor.

J



„CUPA DE
(Urmare din pag. 1)

(România) 7,4, 7. Mariana Niculescu
(România) 7,6, 8. Steluța Vintilă 
(România) 7,7.

TINEREȚEA 
„BÂTRINULUI" CIOCHINĂ

VIORICA VISCOPOLEANU 
— STANDARD PENTRU 

GOTEBORG

Fosta campioană olimpică 
cordmană mondială Viorica Viscopo- 
leanu (6,82 m în 1968) a tranșat mult 
mai net decît ne-am aștpetat disputa 
ei cu săritoarea Margit Olfert din 
R.D. Germană (6,81 m în 1971). Con- 
curind la o bună valoare, Viorica s-a 
arătat constantă 'in săriturile de la 
6,40 m (6,41 m, depășit, depășit, 
m, 6.44 m, 6,36 m. De notat că și 
două „depășite" au fost peste 
m !). Cu acest rezultat Viorica
copoleanu și-a cucerit dreptul de a 
evolua în cadrul campionatelor de 
sală din Suedia.

Rezultate tehnice : 1. VIORICA
VISCOPOLEANU (ROMÂNIA) 6,44 m, 
2. Margit Olfert țit.D. Germană) 6,18 
m, 3. Doina Spînu (România) 6,05 m, 

Dorina Călineanu (România) 6,01 
m, 5. Carmen Ene (România) 5,82 m>

Iași)
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!n turneul semifinal al C.C.E

I
6,44 
cele
6,40 

Vis-
I

campion 
a mai 

să-l ve- 
pistă —
35 de

Triplusaltul este una din pro
bele care ne-a răsfățat cu rezul
tate deosebite. Gindindu-ne chiar 
la sezonul indoor, să ne reamin
tim că Șerban Ciochină cîștiga în 
1966 primul criteriu european de 
sală, la Dortmund, iar nu mai de
parte de anul trecut, la Rotter
dam, Carol Corbu ieșea 
european. Dar Corbu nu 
sărit de atunci — sperăm 
dem cit mai curînd pe 
iar Ciochină are aproape
ani. Veteranul nostru nu și-a dez
mințit însă pasiunea pentru atle
tism, a concurat și ieri, pentru 
prima dată în actualul sezon, ob- 
tinînd un rezultat pe care îl con
siderăm bun ; 15,78 m. Victoria a 
revenit însă sportivului polonez ■ 
Ryszard Garnys care se anunța de 
altfel favoritul probei deținînd în 
sezonul trecut o performanță de 
16,48 in. Aseară,' el a obținut 16,25 
m. Să subliniem comportarea 
bucureșteanuiui Bedros Bedrosian, 
care cu 15,22 m a stabilit un nou 
record de juniori al țării.

Rezultate tehnice: 1. RYSZARD 
GARNYS (POLONIA) 16,25 m ; 2. 
Serban Ciochină (România) 15,78 

Bedros Bedrosian (Româ-

4.

6.
5,73 m.

Cleopatra Farcaș (Lie. 3

să-

ȘERBAN IOAN LA.;; 
„ÎNĂLȚIME"

înaintea începerii probei de 
ritură în înălțime, recordmanul
nostru Șerban loan ne mărturisea 
că pentru a putea sări i se făcu
seră infiltrații cu xilină și hidro- 
cortizon la genunchi. Același ge
nunchi care îl ținuse departe de 
ștachetă cîteva luni. Favorit al 
probei apărea în aceste condiții, 
grecul Papadimitriou, deținătorul 
unui rezultat de 2,21 m. Șerban a 
concurat însă excelent și a reușit

I
I
I
I
I
I
I
I
I

festivitate de premiere la 60 m femei: 1. Renale Hoser (R. D. Germană), 
2. Vera Veljanouska (Iugoslavia), 3. Carmen Ene (România).

nia) 15,22 m; 4. Eremia Rotaru
(C.S.U. Brașov) 15,05 m; 5. Duru 
F’rincu (Lie. N.
iova) 14,62 ni ;
(Steaua) 14,18 m.

Bălcescu — Cra-
6. loan Iacob

Șl, TOTUȘI, FiBINGEROVA 
ESTE NEMULȚUMITĂ...

Vedetă incontestabilă, favorită si
gură, cehoslovaca Helena Fibingerova 
a cîștigat detașat proba de aruncarea 
greutății. După fiecare aruncare și, 
mai ales, la sfirșitul întrecerii He
lena își manifesta vehement nemul
țumirea. Ar fi dorit, desigur, să-i 
întreacă recordul mondial al Nadej- 
dei Cijova (19,70 m), să-și depună 
candidatura certă la medalia de aur 
a „europenelor" de la Goteborg. N-a 
i eușit decît 18.96 m. De aici nemul
țumirea. Ce-ar fi trebuit să facă ce
lelalte concurente, aflate la un metru, 
doi sau chiar șase de învingătoare ?

Rezultate tehnice : 1. HELENA FI
BINGEROVA (CEHOSLOVACIA) 
18,98 m: 2. Gabriela Engwicht (R.D. 
Germană) 17,38 in; 3. Valentina Ciol- 
tan (România) 16,73 m; 4. Elena Sto- 
ianova (Bulgaria) 16.42 m: 5. Mihaela 
Loghin (C'.A.U. București) 15,16 m : 
6. Agepsina Rusu (C.S.U. Ului) 
14.62 m.

o performanță foarte bună, 2,16 m, 
la numai un centimetru de recor
dul țării, ratînd de puțin la 
2,18 m.

Rezultate tehnice : ȘERBAN ION 
(ROMANIA) 2.16 m, 2. Walther 
Boiler (R. F. Germania) 2,12 m,
3. Lorand Torok (România) 2,08 m,
4. Mihai Purice (România) 2,08 
m. 5. Constantin Cîrstea (România) 
2,98 m, 6. Marian Cliira (Petrolul) 
2,04 m.

DINCOLO DE 5 METRI 
N-A FOST POSIBIL

I
I
I
I
I
I

CAMPIONATELE
REPUBLICANE

DE SCHI FOND
(Urmare din pag. 1)

namoviștilor, loan Teposw. a făcut o 
cursă bună, a remontat din handica
pul de aproximativ 40 de secunde 
pe care il avea echipa sa și a pre
gătit astfel tereniil pentru excelenta 
comportare a omuQui din schimbul 
trei, Francisc Forico. Acest junior 
care, cu o zi înainte dominase cate
goric cursa individuală a tineretului 
a confirmat și de astjă dată, aducin- 
du-și echipa intr-o poziție avanta-. 
joasă. Nu este insă mai puțin ade
vărat că „perechea" de la A.S.A.. Ion 
Mirzea. a mers mult ’ sub posibili
tățile sale, atrăgindu-șb pe drept cu- 
vint dezaprobarea celdr prezenți. 
Cele aproape două minȘute pe care 
Mirzea le-a pierdut stau mărturie. 
Ie aceste condiții, Gheorghe Gîrniță 
(Dinamo) a avut de îndeplinit doar 
o simplă formalitate — aceea de a 
trece primul linia de sqsire. Și asta 
în ciuda eforturilor disperate ale lui 
Gheorghc Voicu, ultimul schimb al 
A.S.A.

Remarcabile evoluțiile
componenți ai ștafetei Dinamo 
care au demonstrat frumoase 
tăt.i.

Dintre ei, din nou Gheorghe 
a fost cel mai bun.

Întrecerea senioarelor n-a avut is
toric. De subliniat totuși eforturile 
pe care l-a depus ultimul schimb al 
I. P. Orădea, Iuliana Demeter, de a 
remonta 
perechea 
Barabaș.
Clinciu,
rabaș n-au avut probleme deosebite 
în a aduce clubului Tractorul cel 

~al doilea
sîmbătă în

Rezultate 
seniori : 1. 
I. Teposu, 
2h 23:32 — campioană națională, 
A.S.A. I. (N. Cristolovean, Gh. Cer
cel, I. Mirzea, Gh. Voicu) 2h 25:04 ; 
Dinamo II (Ad. Mocanu, Gh. Ione- 
tecu. I. Catargiu. Gh. Duca) 2h 27:13 ; 
4. I.E.F.S. 2h 27:28 ; 5. I. P. Oradea 
2h 28:09; 6. A.S.A. II 2h 30:40 ; 7. 
Steagul roșu Brașov : 8. Constructo
rul Cimpulung ^Moldovenesc. _Sen:"arc 
3x5 km : ' - - - -
(Rodica Clinciu, 
driana Barabaș) lh 
pioană națională 
(Iudit Gali. Geta 
Demeter) lh 07r-51 
nov lh 16:05 ; 4.
lh 16:12.

I
I
I

tinerilor
II, 

cali

Duca

din marea diferență față de 
sa de la Tractorul, Adriana 
Colegele ultimei. Rodica 

în special, și Lucreția Ba-

titlu decernat vineri 
Poiana Brașovului, 
tehnice : ștafeta 4x10 
DINAMO 4 (I. Cojocaru, 

Fr. Forico, Gh. Gîrniță) 
2.

1. TRACTORUL BRAȘOV 
Lucia Barabaș, A- 

04:14, — cam-
2. I. P. Oradea 
Bărăscu, Iulian-a 
; 3. Bucegi Rîș- 
I. P. Oradea II

ESTUDIANTES MADRID ÎȘI JOACĂ ULTIMA ȘANSĂ 
ÎN MECIURILE CU STEAUA

niN riiPA r IIPFIvin „vili A l UrELviv x
0 linârâ echipa de baschet cu doi remarcabili
realizatori: nord americanul laijlor și spaniolul Sagi Vda

Baschetul spaniol este repre
zentat în competiția europeană 
masculină Cupa cupelor de forma
ția Estudiantes Madrid care, in 
ciuda tinereții și a lipsei de ex
periență, a ajuns în sferturi de 
finală, avînd ca parteneri de în
trecere — în grupa B — pe Spar
tak Brno și Steaua București.

Firește, publicul sportiv din Ro
mânia ar dori să știe 
privit dublul meci
— Steaua lin cercurile specialiști, 
lor madrileni. Șj pot 
pe scurt : cu toată seriozitatea pe 
care o impune calculul hîrtiei. Nu 
se poate omite din nlci-o prospec
tare a viitorului formației spanio
le în competiția continentală fap
tul că ea a pierdut în fața for
mației din Brno care, la rîndul 
său, a fost întrecută de reduta
bilul team bucureștean. Este clar 
că — în confruntările cu Steaua — 
Estudiantes își joacă ultima șansă 
de a mai rămîne în cursă dar, 
dacă privim realist lucrurile, nu 
putem spune că madrilenii îi pot 
întrece pe sportivii Stelei, Ori
cum însă, nici un meci nu este 
dinainte jucat așa că cel mai în
țelept lucru este să așteptăm și să 
vedem cit de viguroasă va fi re
plica pe care Estudiantes o pre
gătește Stelei.

Cum spuneam mai înainte, e- 
chipa este foarte tînără și nu are o 
experiență prea bogată, mai ales in 
ceea ce privește partidele interna
ționale. Dar colectivul echipei 
este, încă,. în curs, de consolidare 
și omogenizare. Faptul că, în mo
mentul de față Estudiantșe ocu
pă locul III în campionatul pri
mei divizii, imediat în urma pres
tigioaselor cvintete Real Madrid 
și Juventud Badalona, constituie 
totuși o bună carte de vizită pen
tru această formație.

începînd cu actualul campionat, 
Estudiantes și-a schimbat antre
norul și utilizează, acum, pe unul 
din foștii săi jucători, Jesus Co-

cum este 
Estudiantes

răspunde

3-1 CU A.Z.S. OLSZTYN

Un spectaculos salt la 
coș al pivotului Taylor, 
recenta achiziție nord- 

americană a echipei 
Estudiantes

TOP 12“ LA

HAGA, 9 (prin telefon). In micul 
oraș olandez Rijswijk, de lingă Ha
ga au început întrecerile din cadrul 
unuia dintre turneele semifinale ale 
Cupei campionilor europeni, la vo
lei masculin, la care participă for
mațiile Dinamo București, A.Z.S. 
Olsztyn, Ujpesf Dozsa Budapesta și 
Blokkeer Haga.

In primul meci, voleibaliștii de la 
Dinamo au avut ca adversară e- 
chipa poloneză A.Z.S. Olsztyn. Par
tida a debutat în nota de superiori
tate a jucătorilor noștri, care s-au 
impus categoric în primul set, da
torită atacurilor puternice realizate 
de Udișteanu, Schreiber, Dumăno- 
iu, bine coordonați de Oros : 15—3. 
După acest început, meciul s-a e-

chilibrat, românii au evoluat ceva 
mai decontractat, permițind adver
sarilor să preia inițiativa și să e- 
galeze situația la seturi : 11—15. 
celelalte seturi au fost deosebit 
disputate, în special al treilea 
terminat în prelungiri —, și s-au 
încheiat cu succesul echipei Dina
mo, care a obținut, astfel, victoria 
finală cu 3—1 (3, —11, .16, 13), și 
face astfel, un prim pas spre 
neul final al competiției.

In cea de a doua întîlnire, 
mația țării gazdă, Blolvkeer, a 
șit, după un meci maraton, să 
tige cu 3—2 (-9, 8, 9, —12, 12) în 
fața voleibaliștilor de la Ujpest 
Dozsa Budapesta.

PRIMELE REZULTATE DIN TURNEftE*
TENIS DE MASĂ

Și 
de

tur-

for- 
reu- 
cîș-

Ca de obicei săritura cu prăjina 
a fost o probă maraton, ea deschi- 
zînd reuniunea și tot ea înc'iie- 
ind-o. Rezultatele anterioare îl a- 
nunțau ca favorit pe polonezul 
Buciarski un săritor de peste 5,30 
m. El a cîștigat în cele din urmă, 
datorită unui duel interesant cu 
reprezentanții noștri Dinu Piștalu 
și Nichifor Ligor, Piștalu realizînd, 
de altfel, aceași cifră : 5 m.

Rezultate tehnice : WOJCIECHO 
BUCIARSKI (POLONIA) 5,90 m
2. Dinu Piștalu (România) 5,00 m.
3. Nichifor Ligor (România) 4,9C 
m, 4. Cristian Ivan (România) 
4.80 m, 5. Gunther Lohre (R. F- 
Gerinania) 4,70 m, 6. Karoly Wis- 
kowics (Ungaria) 4,70 m.

★
Concursul continuă astăzi de le 

ora ‘16 în sala 23 August.

I
I
I
I
I
I
I
I

de Grofova și HammersleyMaria Alexandru a dispuspedagog
are

bun tehnician
Mai mult, echipa 
componență și un jucător 

Ocean, nord-americanul

Șidina. uh 
totodată, 
acum în 
de peste
Taylor care, cu cei 2,11 m ai -săi
și cu viteza- sa de deplasare, a 
devenit, curînd, unul din pilonii 
formației alături de ' experimenta^ 
ții Martine/, Arroyo și Sagi Vela. 
Restul cvintetului este completat 
cu oricare din tinerii jucători de 
care dispune a-ceșt club, dar de 
obicei ■ preferințele antrenorului se 
îndreaptă, .s-pre Lopez Cid și-Gar
cia, doi baschetbaliști talentați și 
foarte mobili.

Iată lotul de 
diantes la ora actuală. în paran
teze : nr. de pe 
țimea.

Martinez Arroyo
Taylor (5—25—2,11), 
(6—20—1,99), Olaizola 
Beltran (8-18—1,98), 
20—1,80), Lopez Cid 
Pinedo (11—19—1 84), 
(12—22—1,80), Garcia 
1,90), Sagi Vela (15—24—1,85).

In ultima etapă a campionatu
lui Estudiantes a dispus ușor de 
echipa Pineda cu 93—74, princi
palul autor fiind Taylor care a 
marcat nu mai puțin de 42 punc
te. în ceea ce privește eficacitatea 
jucătorilor lui Estudiantes, clasa
mentul coșgeterilor ne oferă cî- 
teva indicații interesante : Taylor

' ocupă locul V cu 302 p, iar Sagi 
Vela locul VI cu 295 p. Vela este 
cel mai bine clasat dintre jucă
torii autohtoni, toți 'cei dinaintea 
sa provenind de peste Ocean.

Ce aș mai putea spune în con
cluzie ? Că Estudiantes este capa
bilă șă facă un joc frumos, în 
ritm alert, ceea ce probabil îi va 
atrage simpatia publicului bucu- 
reștean.'

JUAN J0S6 FERNANDEZ
Madrid, februarie 1974

STOCKHOLM, 9 (Agerpres). — 
în localitatea suedeză Trbllhattan 
(în apropiere de Goteborg), au înce
put turneele internaționale de te
nis de masă, la care participă cei 
mai buni jucători și cele mai bune 
jucătoare din Europa (cite 12 în 
fiecare concurs).

în primele două meciuri susți
nute, campioana româncă Maria 
Alexandru a învins cu 3—0 (21—
18, 21—19, 21—18) pe jucătoarea

care dispune Estu-

tricou, vîrsta, înăl-

(4—29—1,80),
Cambroiiero
(7—21—1,82), 
Peraita (9— 

(10—23—1,86), 
Cienfuegos 

(14—20—

TURNEE DE TENIS

LUCRARILE COMISIEI EXECUTIVE A C.I.O

LITTLE ROCK, — în 
al probei de simplu, a- 
Jimmi Connors, favoritul 

l-a învins

NORTH 
turul trei 
rriericanul 
nr. 1 al concursului, 
în două seturi pe australianul Ian
Fletcher : 6—1, 7—5. Jucătorul ro
mân Toma Ovici. care în tururile 
anterioare îi eliminase pe Bob He
witt și Jeff Austin, l-a îritîlnit pe 
australianul Kim Warwick, în fața 
căruia a pierdut cu 3—6, 4—6. Alte 
rezultate : Vitas Gerulaitis — Dick 
Bohrnstedt 6—1, 7—6 ; Karl Meiler 
— Byron Bertram 6—2, 6—1. în 
proba de dublu : Meiler, Fassben
der — Owens, Prejoux 6—3, 3—6, 
7—6 : Connors, Kreiss — Warwick, 
Fletcher 6—7, 6—1, 6—3 : Vijay și 
Anand Amritraj — Simpson, Croc- 
kenden 6—2, 6—4.

ST. PETERSBURG. — In sfertu
rile de 
curs al 
W.C.T., 
priză :
Ramirez a reușit să-1 învingă 
trei seturi pe americanul 
Smith : 7—5, 5—7, 6—4.
ialte trei partide 
victorii scontate 
lohn Newcombe l-a
6—4, 6—2 pe Dick Stockton, Ross

finală ale primului con- 
grupei a Il-a a Circuitului 
a fost înregistrată o sur- 
jucătorul mexican Râul 

în 
Stan 

în cele- 
ș-au înregistrat 
ale favoriților: 

întrecut cu
■2

LAUSANNE, 9 (Agerpres). — La 
Lausanne au început lucrările Co
misiei executive a Comitetului in
ternațional olimpic. Pe agenda 
lucru sînt înscrise mai multe pro
bleme, printre care participarea 
R. P. Chineze la Jocurile sportive 
asiatice, modificarea articolului 26 
din Carta Olimpică, privind pro-

de

blema amatorismului, examinarea 
proceselor verbale pe marginea 
reuniunilor între C.I.O. și repre
zentanții federațiilor internaționa
le. De asemenea, Comisia executi
vă va fi informată despre actualul 
stadiu de pregătiri a Jocurilor 
Olimpice din anul 1976, care vor 
avea loc Ia Montreal și Innsbruck.

engleză Jill Hammersley și cu 
3_0 (21—19, 22—20, 21—12) pe Ali
ce Grofova . (Cehoslovacia). Alte 
rezultate mai importante: Zoia 
Rudnova (U.R.S.S.) — Asta Gedrai- 
tite (U.R.S.S.) 3—2 (21—13, 19—21, 
19—21, 21—13, 21—16) ; . Judith Ma- 
gos (Ungaria) — Jill Hammersley 
3—1 (21—12, 21—8, 15—21, 21—
14) ; Beatrix Kishazi (Ungaria) — 
Wiebke Hendricksen (R. F. G.) 3—1 
(14—21, 22—20,
Zoia Rudnova — Elmira Antonian 
(U.R.S.S.) 3—0
21—14).

Iată și cîteva 
înregistrate în 
Orlovski (Cehoslovacia) — 
(Iugoslavia) 3—0.; Bengtsson (Sue
dia) — Lieck (R. F. G.) 3—2 ; Jo
hansson (Suedia) —r Secretin (Fran
ța) 3—1 ; Jonyer (Ungaria) — Sti- 
pancici (Iugoslavia) 3—2 ; Sarko- 
jan (U.R.S.S.) Gomoșkov
(U.R.S.S.) 3—0.

21—13, 21—15) ;

(21—18, 24—22,

dintre rezultatele 
turneul masculin : 

Surbek

Portisch reduce scorulturneul candidaților:

Case a dispus cu 6—4, 2—6, 6—0 
de Brian Gottfried, iar Aleksandr 
Metreveli a cîștigat cu 4—6, 6—3, 
6—2 în fața Iui Jiri Hrebec. Re
zultată' din proba de dublu : Graeb- 
ner, Pasarell — Cornejo, Fillol 
6—2, 6—0 ; Newcombe, Davidson
— Borowiak, Crealy 6—1, 6—2.

FORT LAUDERDALE — Par
tidele sferturilor, de finală ale 
turneului internațional feminin de 
tenis s-au încheiat cu următoarele 
rezultate ; Chris Evert (S.U.A.) — 
Betty Stove (Olanda) 6—3, 6—4;
Kerry Melville (Australia) — Kathy 
Kuykendaal (S.U.A.) 6—1, 5—7,
6—2 ; Nancy Gunter (S.U.A.) —
Isabel Fernandez (Columbia) 6—0,
6— 1 ; Rosemary Casals (S.U.A.)
— Francoise Durr (Franța) 6—4. 
6—0.

SAN DIEGO. — Intr-un turneu 
la care participă foste glorii ale 
tenisului mondial, jucătorul aus
tralian Frank Sedgman (46 de ani) 
l-a învins cu 6—3, 6—2 pe america
nul Tom Brown. Pancho ( Segura, 
astăzi în vîrstă de 52 de ani, l-a 
întrecut cu 6—2, 6—1 pe Frank 
Parker, iar Vic Seixas a dispus cu
7— 6, 3—6, 6—3 de Hugh Stewart.

După consumarea a patru run
de, în turnenl internațional de șah 
de la Torremolinos (Spania), con
tinuă să conducă maestrul ameri
can Jim Tarjan cu S'/z puncte, ur
mat de Javier Sanz (Spania) — 3

puncte, Florin Gheorghiu (Româ
nia) 'și Heikki Vesterinen (Finlan
da) — 2V, puncte, William Lom
bardy (S.U.A.), Eugene Torre (Fili- 
pine) — 2 puncte (1), Pedrag Os- 

- — > Este-

Oarecum surprinzătoare, prezen
ța tinerei schioare franceze Fa- 
bienne Senat (18 ani) pe primul 
loc al combinatei alpine la ac
tualele C. M. de la St. Moritz, 
lat-o, în mijlocul imaginii noastre, 
felicitată de învinsele la slalomul 
uriaș, compatrioata sa Jacqueline 
Rouvier (dreapta) și 
Traudl Treichl.

austriaca

Foto: ASL — Lausanne
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CELEBRUL BINDER DIN 
NOU Ft TERENUL DE FOTBAL

Bimbo Binder, idolul de pe „Prater“ 
sau „lovitura de tun“ — cum era supra
numit marele fotbalist austriac de acum 
mai bine de trei decenii — cel care în 
756 de jocuri oficiale a marcat 1006 go
luri, a apărut din nou pe terenul 
joc. Acum, pensionarul Binder 
consilier tehnic al echipei vieneze Ra
pid și se ocupă de recrutarea jucătorilor 
tineri. El cutreieră țara în lung și-n lat, 
căutînd tineri talentați. Binder este un 
adept înfocat al folosirii elementelor 
autohtone in echipele austriece.

FOTBALISTUL NR. 
AL POLONIEI

de 
este

Kgzimierz Deyna s-a născut în 1947, 
are 18o cm. 72 kg. In 1965 este selec
ționat pentru primă oară în echipa de 
juniori a Poloniei și participă la tur
neul U.E.F.A.. iar din 1971 este nelipsit 
din selecționata Poloniei. Are la activ 47 
de selecționări. Amil trecut a participat 
la 15 jocuri internaționale. Este recu
noscut ca un șuteur periculos, căci nu 
o dată „bombele" lui, expediate ’ ’ 
25—30 metri, au schimbat soarta 
meci. In meciurile cu 
rate anul trecut, el a 
cel mai buni jucători

de la 
unui 

Anglia desfășu- 
fost unul dintre 
de pe teren.

TACTICA LUI JACKIE 
CHARLTON

1

în 
ționata de 
în turneul ____ ____  „ ______
sînt deseori elogiați în rubricile ziarelor 
de sport. Printre aceștia se numără și 
valorosul atacant, 
purtătorul tricoului 
gia Varșovia.

Deyna a devenit 
balului polonez încă din 1969 cînd 
cîștigat titlul de cel mai bun fotbalist 
al țării sale, titlu ce avea să-i revină și 
în anii 1972 și 1973. Pe plan internațio
nal Deyna se bucură, Ia fel, de o bună 
apreciere. în 1972 în clasamentul „Ba
lonul de aur“ se situează pe locul 6, iar 
anul trecut ocupă același Ioc.

urma succesului repurtat 
fotbal a Poloniei, 
final al C.M., jucătorii

de selec- 
ealificată 

săi

Kazimierz Deyna, 
nr. 9 din echipa Le-

ci celebritate a tot- 
a

DEYNA
(Legia Varșovia)

După ce 
petiți-orială 
cat exact 
devenit antrenorul echipei Middlesboro
ugh. Formația sa are o poziție bună în 
liga a II-a a campionatului englez și 
este foarte posibil să promoveze în eșa
lonul fruntaș. în unele momente ale 
jocului, îndeosebi cînd echipa se află 
în avantaj. Charlton a dat unele indi
cații tactice puțin obișnuite. în scopul 
de a menține rezultatul. Nu este vorba 
de o „tragere de timp" clasică, prin 
expedierea balonului în afara terenului 
de joc sau de o încetineală în repune
rea mingii (de altfel, infracțiuni sanc
ționate de arbitru), ci de altceva: trei 
jucători din echipa sa vin în atac și se 
postează în colțul terenului advers, unde 
își pasează reciproc mingea. Orice in
tervenție a adversarului s-ar solda cu 
trimiterea balonului în afara terenului 
de către jucătorul care a încercat să 
ajungă în posesia mingii. Se va acorda 
deci corner sau aut în favoarea lui 
Middlesborough ! O asemenea „tactică", 
care de fapt poate fi considerată anti- 
joc. a fost mult criticată de presa bri
tanică, îndeosebi pentru că arbitrii nu 
au găsit de cuviință să o sancționeze...

BOZSIK — ADEPT AL 
ANTRENAMENTELOR INTENSE

a abandonat activitatea com- 
la Leeds United, unde a ju- 

20 de ani, Jackie Charlton a

Un redactor al ziarului „Nepsport" din 
Budapesta l-a intervievat pe marele fot
balist maghiar al anilor ’50, Bozsik — 
de 100 ori selecționat în reprezentativa 
Ungariei — despre problemele actuale 
ale fotbalului din această țară. Printre 
altele, Bozsik spune că totul pornește 

'de la antrenament, de la intensitatea și 
volumul de muncă ce se depune la orele 
de pregătire. „Sînt tin adept al antre
namentelor intense, începînd de la juni- 
ort șl pînă Ia cei selecționați în națio
nală —• spunea Bozsik. O tehnică desă- 
vîrșită, o condiție fizică robustă nu se 

. poate însuși nici de către cei mai ta
lentați sau bine clădiți fizicește, decît 
prin zeci de ore de pregătire săptămî- 
nalfi. Apoi, fiecare echipă trebuie să 
albă doi-trei jucători care să cores
pundă din toate punctele de vedere, atit

£ &

tu ■R

¥

>.•

O curiozitate, care a fost descoperită recent de medicii vest-ger- 
mani privind pe cunoscutul golgeter Gerd Miiller : făcîndu-se măsu
rătorile antropologice s-a constatat că renumitul fotbalist are picio
rul drept mai lung cu o jumătate de centimetru decît cel sting. 
Din acest motiv i s-a recomandat să poarte ghete speciale... „Poate 
din acest motiv ■— a spus Gerd Miiller (în imagine) marchez mai 
multe goluri cu dreptul...”. Subiect exploatat de fotoreporterul lui 

IN-Bild, care ne prezintă această reușită glumă fotografică.

in apărare cit și in înaintare. Să fie a.de- 
vărați atlețî, care să nu se sufoce după 
un sprint de 40—50 m, sau să se obo
sească după ce aleargă 8—10 km într-un 
Joc. Chiar și tinerii. — referindu-mă la 
băiatul meu — care joacă intr-o echipă 
școlară, au prostul obicei că după ce 
pasează mingea la un coechipier se o- 
presc, nu mai continuă alergarea după 
balon * De ce? După părerea mea, pen
tru a se odihni...”

UN DECATLONIST — 
ANTRENOR DE FOTBAL

Echipa vest-germană Fortuna Koln, 
clasată pe ultimul loc în „Bundeslîga“ 
încearcă să se redreseze prin schimbări 
dese de antrenori. Acum a ?ost reche
mat la cîrma formației Ldring, conce
diat în urmă cu o lună. A mai fost am-, 
gajat ca antrenor și - fostul atlet Willy 
Holdorf, campion olimpic la decatlon la 

•Tokio; "care' se - vâ „ocupa' în principal, 
de pregătirea fizică ' a jucătorilor.

PINA IN 1979. LA BAYERN
MUNCHEN...

. Pentru a pune capăt zvonurilor că și 
Beckenbauer va părăsi echipa Bayern 
Munchen, cunoscutul fotbalist vest-ger
man a semnat recent un contract cu 
clubul său pînă în anul 1979 ! Aceasta în
seamnă că. Franz Beckenbauer, care are 
acum 28 de ani. va încheia cariera sa 
sportivă în formația în care s-a consa
crat și unde joacă de la vîrsta de 13 
ani.

MARELE PREMIU LITERAR 
PENTRU FOTBAL

„Marele premiu literar pentru fotbal". 
. care se atribuie anual în Franța, a fost 
' decernat, pe 1973 scriitorului Georges 
■ IJondelx. pentru cartea sa „Football". 
Din juriul care a stabilit laureatul au 

■făcut, parte. Jean Fayard, Antoine Blon- 
. din. Henry Chabrol.. Adolphe Touffalt, 
. Antoine Chiatisoll. Albert . Jourcin, Gil- 
; bert, Prbuteau si Jean Sadoul. . .

toici (Iugoslavia), Guillermo 
ves (Cuba) — 2 puncte etc.

în runda a patra, marele 
tru român Florin Gheorghiu 
mizat, în 16 mutări, cu argentinia
nul Angel Quinteros. Tarjan l-a 
învins pe Esteves, Martin pe Os- 
toici, iar Sanz a cîștigat

★
Lajos Portisch a redus 

meciul pe care-1 susține 
Petrosian, la Palma de

maes-
a re-

la Ruiz.

scorul în 
cu Tigran 
Mallorca. 

Jucînd cu albele în partida a 10-a,
Portisch a obținut victoria la mu
tarea a 33-a. Scorul este acum de 
5'/2—4>/z puncte în favoarea lui 
Tigran Petrosian. Conform regula
mentului, mai sînt de disputat șase 
partide. După cum se știe, pentru 
semifinale se califică jucătorul care 
va înregistra primul trei victorii.

LOTUL IUGOSLAV

PENTRU MECIUL

CU SPANIA
BELGRAD, 9 (Agerpres). — Fe

derația iugoslavă de fotbal a defi
nitivat lotul de 16 jucători, din 
care va fi formată echipa repre
zentativă în vederea meciului de 
baraj (pentru calificarea în turneul 
final al campionatului mondial) pe 
care îl va susține la 13 februarie, 
la Frankfurt pe Main, cu selecțio
nata Spaniei.

Din lot fac parte Măriei și Pe- 
trovici (portari) ț Bogicevțci, Bul- 
jan, Kataiinski, Pavlovici. Muziniei, 
Peruzovici, Oblak, Jerkovici, Sur- 
jak, Karasi, Acimovici, Djaici, San- 
trac și Haclziabdici.

TELEX • TELEX ® TELEX
Cu prilejul unui concurs „indoor" Ia 
Los Angeles, atletul american George 
Woods -a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială în proba de aruncarea 
greutății cu excelentul rezultat de 22.01 
m. Vechiul record era de 21,45 m și fu
sese realizat de același sportiv la înce
putul acestei luni la San Francisco. De 
remarcat, că rezultatul de 22,01 m este 
superior și actualului record mondial în 
aer liber, care aparține, din anul 1973, 
lui Al Feuerbach — 21,82 m.■

Proba de coborîre bărbați, din 
cadrul campionatelor mondiale 
de schi de la St. Moritz, a revenit 
austriacului David Zwilling, cro
nometrat pe cei 3 210 m (diferență 
de nivel 805 m) în 1:56,94. Pe 
locul doi s-a clasat compatriotul 
său F. Klammer — 1:58,01 ur
mat de W. Frommelt (Liechten
stein) — 1:53,16.■

„Cupa Europei" la schi a programat la 
Haus im Ennstal (Austria) o nouă pro
bă masculină de slalom uriaș, în care 
victoria a revenit austriacului Hubețt. 
Berchtold, cronometrat in două manșe, 
cu timpul total de 3:23„43. Fe locurile 
următoare s-au clasat italianul Joset 
Oberfrank — 3:23,49 șl austriacul Chris
tian Witt-Doering — 3:24,32. Cursa
s-a desfășură* ..pe p pjrtie, în . lungime 
de 1 450 m cu o diferență de nivel de 
420 m (61 porți în prima manșă șl 64 în . 
manșa a doua). In urma acestor rezul
tate, situația în clasamentul individual 
masculin al „Cupei Europei" este urmă
toare : 1. Christian Witt-DOering —
106 p; 2. Josef Loldl (Austria) — 78 p;
3. Francisco Fernandez Ochoa (Spania) 
— 64 puncte.

A luat sfirșit competiția internațională 
de patinaj viteză de la Budapesta. La 
multiatlon. victoria a revenit norvegia
nului Aarnes — 179,416 p, urmat de vest- 
germanul Zimmermann — 183,100. Con
cursul feminin a fost cîștigat de Judith 
Nagy (Ungaria) — 212,667 p. In concursul 
rezervat sprinterilor pe primul loc s-a 
clasat polonezul Trzebunia cu 171.550 p. 
Tată câștigătorii probelor disputate in 
ziua a doua; masculin: 1 500 m: Aarnes 
(Norvegia) — 2:09.7; 5 000 m: Aarnes — 
7:45,5; 500 m (sprinteri): Trzebunia (Po
lonia) — 41.7; 1 000 m (sprinteri): Trze
bunia — 1:26,2; feminin: 1 000 m; Szabo 
(Ungaria) — 1:43.7; 3 000 m: Nagy (Un
garia) — 5:33.1. 2

La Inzell (R. F. Germania) au 
început campionatele mondiale 
de patinai viteză. Prima probă, 
cea de 500 m. a fost cîștlgată 
de japonezul M. Suzuki — 40.0. 
In urma sa sînt clasați J. E. 
Stocholt (Norvegia) — 40.74 și 
P. Muller (S.U.A.) — 40,75. La 
5 000 m, primul s-a clasat norve- 
giahul Bjbern Tveter —7:23.90. 
Acesta conduce în clasamentul 
general. "

Noul campion de box al Franței Ia ca
tegoria mijlocie este. GSatjen TOnna. In 
gala disputată la Marsilia. Tonna l-a în
vins la puncte pe Fabio Bettini.

La Hamburg, campionul • european la 
categoria superușoară. vest-germanul 
Lothar Abend, a dispus Ia puncte 
de englezul Bingo Crooks.
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CEAHLĂUL"
Din activitatea centrelor de copii și juniori

RAPID-STEAUA 2-1 (1-0)

LA PĂSĂRI CĂLĂTOARE

Patinoarul artificial „Floreasca" se 
numără printre cele mai solicitate 
baze de agrement ale Capitalei. Am
plasată într-unul dintre cartierele 
centrale ale Bucureștiului, în imedia
ta vecinătate a zonei lacurilor, su
prafața de gheață din Floreasca a 
înregistrat, din 1962 și pinâ în pre
zent, potrivit unei statistici neoficia
le, aproximativ 1 800 000 de vizitatori. 
O cifră impresionantă. Zilnic vin aici 
și își încalță ghetele cu patine a- 
proape' 1 000 de persoane, iar simbă- 
ta și duminica, numărul solicitanți- 
lor se dublează. în vacanța de iarnă 
a elevilor, amatorii de patinaj ating 
cifre record. Pe gheață, abia se mai 
poate înainta. în asemenea condiții, 
desigur, distracția își pierde din 
voare și totuși nimeni și pentru 
mic în Ittme n-ar părăsi gheața.

Patinoarul Floreasca atrage și far
mecă. Cine l-a vizitat o dată, revine 
și a doua și a treia oară, iar afir
mația nu se referă strict la tineret. 
Aici intîlneștl persoane de toate 
vîrstele De la copii de 3—4 ani, pînă 
la 
de 
de 
tă 
cu

oameni maturi sau chiar bătrîni 
peste 70 de ani ! Așadar, baza 
divertisment din Floreasca prezin- 
un univers inedit, de un colorit 
adevărat cuceritor.

Printre „abonații" patinoarului se 
numără și profesorul de canto pen
sionar, Omer Grigorian. Are 62 de 
ani. în ziua cînd l-am abordat pe 
gheață mai păstra urmele vizibile 
ale unei intervenții chirurgicale den
tare (avea fața umflată) : „Astăzi, în 
mod special, n-ar fi trebuit să vin 
aici — ne spune interlocutorul. Așa 
mi-a recomandat medicul. N-am pu
tut rezista. însă, tentatiei. Am venit 
convins că patinajul mă va ajuta să 
uit de dureri și așa s-a și inthnplat. 
Acum mă simt mai bine. Am patinat 
în copilărie, apoi, luat de treburi 
am întreupt orice activitate sportivă. 
Devenind pensionar, sportul a rein
trat pentru mine în actualitate. Vin 
zilnic la gheață. Dorm bine și am 
poftă de mîncare. Sint mulțumit si 
aș fi pe deplin satisfăcut dacă aș putea 
patina permanent în liniște. Sînt unii 
tineri care nu țin însă seama că pa-, 
ținoarul este un loc de agrement pu» 
blic. că pe el alunecă copii și oamei* 
mai vîrstnici. Dau buzna, aleargă 
fără să respecte norme de conduită 
elementare. Noi știm 
dar copiii ? împotriva 
vizi care, din fericire, 
puțini, ar trebui să se

vere. Să nu li se mai permită acce* 
sul pe gheață".

Despre plăcerea și bucuria de a 
patina ne-au mai vorbit și alte per
soane in vîrstă. Inginerul Mișu Co- 
jocaru, acum pensionar, prezent pe 
gheață la Floreasca de trei ori pe 
săptămînă. alături de soție și nepoa
ta sa, Patricia. O sfirlează de numai 
trei ani. Apoi Jean Blumen. de ase
menea inginer, pensionar, căruia, re- 
intrind pe gheată, după ce suferise 
un accident, patinajul i-a redat vita
litatea și ușurința în mișcări, posi
bilitatea de a pași iarăși fără... bas
ton. Toți aceștia și alții au ținut sâ 
sublinieze în finalul discuției, același 
mare necaz : la patinoarul Floreas
ca. disciplina pe gheață lasă de dorit.

în încheierea rîndurilor __ ___
tot în legătură cu patinoarul Floreas
ca socotim indicat să subliniem fru
moasa inițiativă 
Gherasim și a 
Aceștia, pentru 
de peste zi, de 
bilizat vreo 70 
aproape 7 ani. ________ ___ __
gularitate patinoarul, de două ori pe

ÎN LIPSA

a inginerului Gh. 
medicului V. Huzău. 
a evita aglomerația 
pe patinoar, au mo

de persoane care, de 
frecventează cu re-

In acest an, la
va, ca aproape 
tindeni în țară, 
puțin spre regretul ti
nerilor, dar și al mul
tor oameni maturi care 
s-au văzut astfel Obli
gați să renunțe la una 
din marile lor bucurii: 
escapadele de la sfîrșit 
de săptămînă, cu schiu- 
rile și săniile, spre pi- 
toreștile împrejurimi ale 
orașului; La Suceava, 
deci, zăpadă puțină, în 
schimb ger... din bel
șug. Așa se face că în
treaga activitate de a- 
grement -a sucevenilor 

. — de la mic la mare —
s-a concentrat pe ghea-

Sucea- 
pretu- 
a nins

săptămînă. după ora obișnuită 
program. Deci, după ora 21. S-a 
stituit, astfel, un gen de „asociație" 
de patinaj, cu cotizanți fermi (sume
le încasate reprezentind contravaloa
rea orelor rezervate lunar, fiecărui 
patinator și nimic mai mult), o mare 
familie cuprinzînd persoane de cele 
mai diferite 
cu o pasiune 
găsit soluția 
nervi — ne

vîrste și profesii, 
comună, patinajul.
divertismentului fără... 

spune medicul radiolog, 
de la Centrul hematologic București, 
V. Huzău. După ora 21 putem pati
na liniștiți, iar faptul că sîntem un 
grup restrins avem gheață berechet 
ca să ne învîrtim pe ea după pofta 
inimii. Cine vrea să ne imite să o 
facă cu asigurarea mea expresă eă 
satisfacțiile vor fi incomparabil mai 
mari față de patinajul în afluență de 
public. Noi avem rezervate două zile 
pe săptămînă : marțea și joia. Au 
mai rămas disponibile cinci. Este 
păcat să se irosească. Patinoarul 
Floreasca suportă și chiar s-ar bucura 
să fie gazdă a două sau 
familii de patinatori !“

Iată un apel pe care îl

Ieri, vremea a ținut cu fotbalul. 
Un soare primăvăratec a adus în 
Giulești peste 8000 de spectatori 
curioși să vadă stadiul de pregăti
re al echipelor Steaua și Rapid, 
acum, cu trei săptămîni înaintea 
reluării campionatului. Amicalul 
a plăcut, atît prin cursivitatea jo
cului, rapid, de bun nivel și, mai 
ales prin numeroasele faze inge
nios concepute de înaintași la por
țile lui Coman și Răducanu.

De la început inițiativa aparține 
jucătorilor de la Rapid care au a- 
tacat viguros și au reușit să des
chidă scorul chiar în minutul 2, la 
un corner executat de 
mingea fiind reluată de 
lian în bara transversală, 
a intrat în plasă. Și în 
următoare asistăm la o 
continuă a giuleștenilor,
șîndu-se de partenerii de întrece
re printr-o continuă circulație, și 
precizie în transmiterea paselor. 
Petreanu (min. 26) — șut mili
metric pe lingă bară. Dumitriu II 
(min. 41) — scăpat singur și blo
cat de Coman în afara careului,șt 
tot el (min. 43) — șut în plasa 1&-

Petreanu, 
M. Ste- 
<le unde 
minutele 
dominare 
ei deta-

O spectaculoasă dispută aeriană pentru balon între Neagu și Dumi
triu IV, în meciul de ieri de pe Giulești.

terală a porții goale, au fost be
neficiarii celor mai favorabile oca
zii. Steaua nu a reușit, în prima 
parte a jocului, să fie periculoasă 
în ofensivă, cu toate strădaniile 
lui Iordănescu, — ieri cel mai 
bun om al echipei sale — nesus- 
ținut de ceilalți echipieri din atac.

în partea a doua a întîlnirii ra- 
pidiștii își măresc avantajul, prin 
Răducanu, care, in minutul 49, a 
transformat o lovitură de la 11 ni. 
acordată gratuit la o pătrundere 
forțată a tînărului Manea. In con
tinuare, cei care stăpînesc jocul 
sînt acum fotbaliștii militari, de
ciși să reducă din handicap. După 
o acțiune pe partea stingă a lut 
Iordănescu, terminată cu un șut in 
bară, același jucător marchează 
(min. 65) un gol de toată frumu
sețea, cu o execuție de finețe, re- 
luînd în plasă mingea centrată de 
N. Ionescu. Finalul aparține învin
șilor, 
bune 
fiind 
Din 
tida 
nesportive, cauzate 
roasele erori ale 
Stăncescu, care
Sameș, pentru lovirea adversaru
lui, și pe Dumitru, pentru proteste 
repetate.

Au fost folosite următoarele for
mații î RAPID : Răducanu — Pop, 
Grigoraș, FI. Marin, Bartales — 
Angelescu, M. Stelian — Năstu-' 
rescu. Dumitriu II (min. 80 Savu). 
Neagu. Petreanu (min. 46 Manea). 
STEAUA: Coman — Sătmăreanu 
(min. 39 N. Ionescu), Ciugarin, Sa
meș, Cristache — Dumitru, Dumi
triu IV — Pantea, Iordănescu, Năs- 
tase, Ion Ion (min. 46 Aelenei).

beneficiari și ai altor cîtorva 
situații, cele mai favorabile 
irosite de Aelenei și Sameș. 

păcate, în ultima parte par- 
a prezentat ’ unele momente 

și de nume- 
arbitrului S. 

i-a eliminat pe

centru urban al țării 
ne-a dat satisfacția să 
vedem multe lucruri 
bune. In „Lunca Suce
vei", la - Complexul 
sportiv aparținînd Clu
bului municipal, pati
noarul stă la dispoziția 
tuturor amatorilor, iar 
aceștia îl asaltează pen
tru bunul motiv că sînt 
mulțumiți de starea ex
celentă a gheții. La sta
dionul „Arini" se pati
nează fără taxă, vestia
rele sînt încălzite și e- 
xistă o ambianță foarte 
plăcută.

O impresie deosebită 
ne-a produs însă, pati
noarul dintre blocurile 
noului cartier „Arini". 
Gheața de aici este re
zultatul muncii celor ce

locuiesc în 
din jur, a 
sportive de locatari nr. 
5. La patinoar, lume 
.multă,. veselie și... mu
safiri bine primiți. Ion 
Popa, muncitor la com
binatul de mobilă, un 
tînăr de 22 de ani ne 
spunea : „Locuiesc în 
strada Mărăști și avem 
și noi o asociație spor
tivă a locatarilor dar, 
din păcate, nu și un 
patinoar. Eu și alții ca 
mine ne aciuim pe un
de putem și sîntem bine 
primiți. Și totuși, dacă 
am avea și la noi un 
patinoar, parcă totuși ar 
fi mai bine !“

Iată o remarcă
ar trebui luată în

blocurile 
Asociației

I
I

in
Giroveanu

Nem-

primul meci
2—0),

meu, Tr. Coman" 
antrenorul Crețu.

legului 
spunea ... ... h .

După-amiază, la ora 15,30 junio
rii mari (care activează în cam
pionatul republican) s-au echipat 
pentru primul antrenament pro
gramat. „Pînă acum, copiii au ve
nit la sală din plăcere — sublinia 
antrenorul Tr. Coman. Și au ve
nit „in corpore", toți cei pe care 
îi vedeți acum". Fiecare căuta să 
șe impună, să-și fortifice rezisten
ța fizică. S-au detașat Nemțcanu, 
Stoian, Ciocan, 
cătorului din 
baliști de un 
de titularizare în prima echipă. 
După acest prim program de re
adaptare a organismului la efort, 
antrenorul Tr. Coman, în postură 
de... arbitru, a fluierat începutul 
unei „miuțe“, disputată cu ardoa
re. I-am amintit antrenorului Co
man povestea fotbalului din Pia
tra Neamț și a celebrelor lui... 
păsări călătoare. Ni s-a răspuns 
prompt : „A fost o dată... Acum 
altfel se prezintă lucrurile. înce
putul a fost încă din toamnă, cînd 
antrenorul Alexandru Constanti- 
nescu a apelat la juniorii Muntea- 
nu (a apărat excelent la Călărași,

Centrul de copii ,și juniori Cea
hlăul Piatra Neamț a apărut pe 
harta pepinierelor fotbalului, cu 
cinci ani în urmă. în ultima vre
me, divizionara B din localitate, 
ca și alte formații de diferite ca
tegorii, a beneficiat de aportul u- 
nor juniori talentați, proveniți din 
acest centru. Este vorba de Mihuț 
(Politehnica Iași), Niță I. (S. C. 
Bacău), Ungureanu (Ceahlăul), Da
rie (Chimia Rm. Vîlcea). Gutu- 
noiu (Ceahlăul), Căprioară (Ceahlă
ul), Ciobanu. Savin și Filip (Relo- 
nul Săvinești). Toți aceștia au fă
cut primii pași în fotbal la Cen
trul de copii și juniori din Piatra 
Neamț, care în prezent 
50 de tineri jucători, fiecare 
ei visînd încă de pe acum la 
consacrării.

în dimineața zile» cînd am 
tat centrul, la antrenament 
prezentat 20 de juniori. Au înce
put pregătirea -sub-conducerea an* 

-teenoruiuf ’-Mi •Crețttr v,-Aceștia sînt 
numai o parte din juniorii centru
lui, cei... miei, care au programul 
școlar după-amiază. Ceilalți vin 
după terminarea orelor de curs și 
se vor pregăti sub îndrumarea co-

ne
Gheorghe NERTEA

ȘTIRI LA ZI
MECIURILE DE ASTĂZII

foști compo-

Pavel PEANA

să ne ferim, 
acestor indi- 
sint tot mai 

ia măsuri se-

PROGRESUL BUCUREȘTI JOACA, 
ASTĂZI, LA PLEVEN

DINAMO BUCU-

care

unele I 
arului I ora

șantie- I 
rement | ora

I
I

ședinteie 
completări

altfel, 
stătea 
țară, 

între- 
gospo-

„mozaic'
Petre Țăranu, 

în temă cu tot 
va mai face în

Dintre numeroasele partide anunțata 
pentru astăzi, menționăm pe cele care ur
mează :

PLOIEȘTI. PETROLUL — SELECȚIO
NATA DE TINERET (21 ANI)

PITEȘTI: F.C. ARGEȘ — ETAR TIR- 
NOVO

GALAȚI ; F.C.
REȘTI

SIBIU : ȘOIMII — STEAGUL ROȘU 
LUGOJ : VULTURII TEXTILA - JIUL 
SAT-U MARE : OLIMPIA — „U“ CLUJ

raid, prin cartie- 
acestui străvechi 

radical înnoit)
Niță II (fratele ju- 
echipa mare), fot- 
real talent, dornici

numără 
din 

ziua

vizi-
s-au

fotbalul din Piatra 
lîngă 

mai 
fot- 
și 9 
Al.

echipa cîștigînd 
deplasare, cu 
(mijlocaș de mare talent), 
țeanu (atacant central, jucător cu 
o mare viteză și forță de pătrun
dere, selecționat și în echipa re
prezentativă secundă de juniori), 
Ciocan (o extremă penetrantă), 
Niță II și Stoian (atacanți centrali 
dornici de afirmare). Toți cei e- 
nunțați aici au trecut deja prin 
focul Diviziei R“

Și, totuși,
Neamț are și alte surse. Pe 
centrul de copii și juniori, 
funcționează și două clase de 
bal la școlile generale nr. 4 
(sub Conducerea profesorilor 
Oniga și Gh. Țipțer, 
nenți ai divizionarei B, Ceahlăul) 
care—în afara orelor 
fizică—mai efectuează 
antrenamente pe săptămînă.
pele participă la campionatul șco
lar municipal.- In «eurt timp, de la 
aceste școli, vor fi promovați în 
echipa de juniori frații Pavel, 
Gheorghiță și Eftimie, elemente de 
perspectivă.

de educație 
și cîte trei

Echi-
Echipa Progresul București a plecat 

ieri in Bulgaria, unde va întreprinde un 
turneu de două jocuri. Azi. Ia Pleven, 
Progresul va întîlni formația locală 
Spartak, care activează In primul cam
pionat al Bulgariei. In a doua partidă 
a turneului adversara bucureștenilor va 
fi Etar Timovo. Din lotul care a făcut 
deplasarea în Bulgaria lipsesc Batacliu, 
reținut în selecționata de tineret, și ex- 
rapidistul Ștefan, recent supus unei 
operații de menise.

Ci nd am auzit că tovarășul Petre 
Țăranu este în concediu ne-a părut 
rău. Venisem la Gura Humorului în 
dorința de a-1 .cunoaște personal pe 
primarul acestui frumos orășel. Ne 
fusese recomandat ca un om dinamic 
și un priceput gospodar. De 
in susținerea bunelor aprecieri 
mărturie acel premiu II, pe 
cucerit de Gura Humorului în 
cerea patriotică privind buna 
dărire și înfrumusețarea localităților.

Dacă este în concediu, atunci pe 
altă dată... însoțiți de tovarășul 
Constantin Filipovici, prim-vicepre- 
ședinte al C.O.E.F.S., am pornit să 
vizităm patinoarul. Aflasem că în 
orașul medaliat, printre alte ■ con
strucții și amenajări de interes so
cial s-au pus și bazele unui mare 
parc de agrement. El va fi fără egal 
în tot județul Suceava, ca frumusețe 
și dotare. în vară fusese inaugurat 
aici un bazin de inot de dimensiuni 
olimpice și un altal mai mic, re
zervat copiilor. Acum, cu puțin timp 
înaintea sosirii noastre, 
îmbogățise zestrea 
natural.

Din centru am 
cîteva minute, iar 
„Lunca Moldovei" 
prima Vedere.'1 Se

și cu
parcul își 
un patinoar

în numai 
de agrement

ajuns 
zona 
ne-a cucerit de la 
întinde pe o su

prafață de aproximativ 5 kmp și este 
flancată de masivele împădurite 
„Piatra pinului" și „Arinișul". în 
parc, activitate intensă. Se plantau 
arbori ornamentali. Și, surpriză ! Pe 
șantier, lucrările erau urmărite și 
dirijate direct de tovarășul... Petre 
Țăranu. Așa am reușit să-1 cunoaș
tem pe primar.

„Da, sînt 
la... șantier 

’ mărul. Am 
moși, iar plantarea 
făcută la intimplare. 
cu inginerii de specialitate și 
ajuns la soluția de a executa plan
tările intr-un aranjament de ..mm»in“

Și așa, tovarășul 
primarul, ne-a pus 
ce s-a făcut și se 
„Lunca Moldovei".

Tot anul trecut au mai fost date 
în folosință, aici, terenuri bituminate 
pentru tenis, baschet, handbal și 
volei. în partea de nord a parcului, 
un spațiu apreciabil a fost rezervat 
atletismului. Pînă acum s-au și con
turat o pistă de atletism și sectoa
rele de aruncări și sărituri. De ase
menea, au fost încheiate lucrările la 
un complex cuprinzînd dotări pentru 
gimnastică și instalații de joacă pen
tru copii.

„Tot ce vedeți aici — ne spunea 
primarul — este rezultatul a mii de 
ore de muncă patriotică. Cred că nu 
a rămas salariat de la 
minier", de la Cooperativa 
tatea", , ” 
locală" i 
vorbesc 
o mină 
tea, iar 
au fost, 
dragul lor,

în concediu dar nu și de
— ne mărturisește pri- 
găsit arbori foarte fru- 

lor nu trebuie 
M-am sfătuit 

am

„Combinatul 
„Solidari- 

„Fabrica mixtă de industrie 
și alte unități, ca să nu mai 
de elevi, care să nu fi dat 

de ajutor. S-a lucrat și noap- 
apoi, cînd terenurile de sport 

, în sfîrșit, bituminizate, de 
■, cei ce le-au înălțat au 

ținut să Ie probeze calitățile în con
diții atmosferice dintre cele mai 
diferite. I-am văzut jucînd pe soare, 
pe ploaie și vînt, în „nocturnă" 
și chiar pe ger.“ y

In drum spre gară, prim-vicepre-

DOUĂ DUMINICI, ÎN PREDEAL

C.O.E.ț’.Ș., a, adus unele, I 
lă relatările primarului I 

Petre Țăranu : „Oamenii au venit și 
au lucrat din toată inima pe șantie- I 
rul noului nostru parc de agrement | 
pentru că l-au văzut muncind ală
turi de ei și pe primar. Cind s-a T 
descărcat piatra de riu pentru înăi- [ 
țarea vestiarelor, primarul nostru., 
prezent pe șantier nu s-a sfiit să 
pună și el mina. Se ocupă de toate 
cu pasiune și iubește sportul pentru 
că, așa cum ii place să o spună : 
„SPORTUL ȚINE DE SANATATEA 
OAMENILOR".

în asemenea condiții 
doim că parcul 
Moldovei", din 
fi cel mai frumos din întreg județul 
Suceava.

ATLETISM: Sala „23 August".
ora 16; concurs internațional 

Cupa de cristal"
BASCHET: Sala Constructorul, ora 

1: A.S. Armata Mine4 Energie

BOX: Sala Progresul, de la 
10: gală în cadrul campionatului re
publican de juniori

LUPTE: Sala Giulești, de la 
9: tradiționalul concurs de greco-ro- 
mane „Cupa 16 Februarie44, organi
zat de clubul Rapid.

POPICE: Arena de la clubul Uzi 
nelor Republica, de la ora 8: Glo
ria București Dâcîa Ploiești: e- 
rena Giulești, de la ora 8; Rapid 
București —- Constructorul Galați 
meciuri în cadrul campionatului 
mașculin,

VOLEI:
Confecția
Tulcea (m,B); ora 14:
Medicina (m.B); sala 
ora 10: Confecția — 
Neamț (f,B).

Zăpada n-a ocolit nici în această 
iarnă Predealul. Și, astfel, cunoscuta 
stațiune și-a putut primi oaspeții în- 
veșmintată într-o splendidă mantie 
albă. în ianuarie, mii de oameni 
„și-au adus aminte- de acest orășel, 
posesor al unei pîrtii de schi. In zi
lele de sîmbâtă și duminică, mai ales 
a fost un adevărat exod spre stați
unea amintită.

Cum și-a primit Predealul oaspe
ții? Ne-am numărat printre cei care 
l-au vizitat în duminicile de 20 șl 27 
Ianuarie. Pirtia de schi Clăbucet — 
punctul de atracție nr. 1 al stațiunii
— a fost în aceste zile un adevărat 
furnicar. Telefericul și teleschiul 
au fost solicitate tot timpul, iar pîr- 
tia. necrezut de. aglomerată. In 
atari condiții, au ieșit pregnant în 
evidență o serie de deficiențe care, 
firesc, nemulțumesc pe cei ce vin să

. facă sport aici. în primul rînd este 
. vorba despre dezorganizarea care 

domnește pe partea de jos a pantei
— în special de la Hotelul Clăbucet- 
sosire și pină jos în șosea. Pe acea
stă porțiune se aflau, de-a-valma, 
copii sau oameni maturi cu săniuțe, 
schiori, pietoni veniți să se.,, plimbe. 
Nu este de mirare atunci că mulți 
schiori, încurcați la coborîre, cădeau, 
iar unii se accidentau mai ușor sau 
mai grav (duminică 20 ianuarie —

numai în cîteva ore — aici au fost 
4 fracturi). Nimeni nu se ocupă de 
reglementarea circulației — pe jos, 
săniuțe, sau schiuri — în această 
zonă aglomerată. Iar suprafața pe 
care se schiază are destule dîmburi 
și gropi (ele existau și în vară) care 
n-ar avea ce căuta pe o pîrtie de 
schi de faima Clăbucetului.

în sala restaurantului Hotelului 
„Clăbucet-sosire“, aglomerație cum
plită. A căpăta un ceai cald. un 
sandviș sau o gustare, este un lucru 
greu. Timid — pe terasa hotelului — 
a început să apară cîte o masă la 
care, cîteva ore, se vînd gustări. Nici 
centrul de închiriat schiuri și săni
uțe — nu reușește să satisfacă ce
rerile.

Ce să mai vorbim despre faptul că 
a lua dejunul la Predeal — acest im
portant punct turistic al țării — în
tr-o duminică, de sezon hi vernal
este o mare problemă (de altfel, lu
crurile nu stau mai bine aici nici în 
celelalte zile ale săptămînii în peri
oadele de vîrf). A crede că solicită
rile sînt 
Carmen, 
telurilor) 
zie.

Așadar, 
făcut în Predeal !

Modesto FERRARINI

rezolvate 
Rosmarin 
și Zo-ri de

mai este

de restaurantele 
(din cadrul ho- 
zi — este o ilu-

Rubrică redactată de
Gh. STEFĂNESCU

nu ne în
de agrement „Lunca 
Gura Humorului va

— Dacia Ploiești: 
de la ora 8: 

Constructorul 
cadrul

Divizia A.
Sala Floreasca, ora
București — C.S.M. Delta 

(m,B); ora 14: Electra — 
(m.B); sala UREMOAS, 

Ceahlăul P

MAESTRUL SPORTULUI V. BURLACU PREGĂTEȘTE „NOUL VAL" AL VELODROMULUI

Fore-
nu 

Ilie 
nu

Clay. 
dacă,

POPESCU. CRAIOVA, 
este actualmente o simplă or- 
de Impresariat care, printre 
ocupă și de organizarea așa 
campionat mondial indoor. Ca 
poate exista noțiunea de

M. CARASILA, COMUNA ȘUTEȘTI. 
Ne bucură pe toți, firește, faptul că 
Iile Năstase a obținut „Racheta de aur". 
Ne pare rău că nu vă putem acorda și 
dv... „Racheta de aur" pentru catrenul 
compus cu acest prilej. Reținem, însă, 
intenția, admirația dv. pentru marele 
nostru jucător de tenis.

FLOREA MARINCIU, ANINA. „De doi 
ani, sînt arbitru de fotbal de categoria 
a H-a și am condus — obținînd califica
tive bune și foarte bune din partea ob
servatorilor federali — mai mult de 100 
de meciuri. Mă pot prezenta Ia exame
nul de categoria I ce se va ține în 
martie De ce nu? Și probabil că 
aveți și șanse să-1 luați. Nu strică, însă, 
să vă interesați și la Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport, care a 
primit toate instrucțiunile în legătură 
cu acest examen.

ILIE MIJU, BLAJ. „îmi place tenisul 
de cîmp. mi-am făcut rost de două ra
chete și joc destul de bine, dar 
prea am cu cine“. Succesele lui 
Năstase au făcut din acest sport
prea răspindit la noi în țară, un verita
bil concurent al... fotbalului. Nu e sim
plu însă să găsești, dintr-o zi pe alta, 
rachete, terenuri și... parteneri de joc.

Dar, evident, așa cum spuneți dv. Fe
derația ar trebui să aibă mai mult în 
vedere provincia, orașele mici, pentru 
că — vorba dv. și a zicătoarei — „nu 
se știe de unde sare iepurele". Poate 
chiar de la Blaj !

Ing. EUGEN 
W.C.T. — 
ganizație 
altele se 
numitului 
atare, nu 
membru al W.C.T.

ION GARAMAN. GALAȚI și MIRCEA 
COSTIN, TURDA. Ken Norton a obținut 
victoria, la puncte, în prima întîlnire cu 
Cassius ,Clay,< pentru 5ca acesta din urmă 
să se revanșeze apoi, tot la puncte. Cel 
de al doilea meci a fost transmis de te
leviziunea noastră (comentator : Paul 
Ochialbi). Se întrezărește acum întîlni- 
rea George Foreman — Cassius 
Dar dv. întrebați: ce se întîmplă

între timp. Norton, îl învinge pe
man 7 Este greu de crezut, deși in lumea 
„greilor" un car de puncte nu valorea
ză uneori, cît o lovitură în plin. Dacă va 
învinge Norton, șalangerul acestuia va 
fi Clay sau... Foreman. Să nu uităm că, 
în boxul profesionist, cel mai greu cu- 
vînt li au Interesele organizatorilor.

Devenit antrenor la Școala spor
tivă nr. 1, maestrul sportului Va
sile Burla cu pregătește cu rîvnă și 
pricepere „noul val“ al velodro
mului. El acordă o mare atenție

pregătirii fizice in aer liber. Acest 
lucru este atestat și de imaginea 
noastră, care-i înfățișează pe elevii

lui Vasile Burlacii la un antrena
ment efectuat chiar pe pista velo
dromului Dinamo.

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. De acord 
cu dv.: nu pot fi transplantate într-o 
sală de sport, cuvinte djntr-un cîntec 
de pahar, cum sînt acestea: „Și-altădată, 
și-altădată, o s-o facem și mai Iată 
Unul din preceptele întrecerii sportive, 
este acela de a-ți respecta adversarul, 
de a nu-1 zeflemisi. Cît de frumos a- 
pare gestul rugbyștilor de a alcătui un 
culoar viu, la sfîrșitul meciului, și de 
a-și aplauda adversarii învinși, în mo
mentul trecerii lor prin acest culoar. 
Este cu totul nefiresc să auzim „Și-al
tădată, și-altădată, o s-o facem și mai 
lată", la meciuri, și... în compensație, 
sâ se organizeze „culoare de onoare44 la 
petreceri I

DORU ARGHIR POPA. Este greu de 
făcut o Comparație între un portar și 
altul, unii aparținînd unei epoci mai 
îndepărtate și ceilalți unor ani mai a- 
proape de noi. în general, oamenii de 
fotbal cu tîmplele cărunte, care au vă
zut mai multe, consideră că portarul 
nr. 1 al fotbalului nostru a fost Ion Voi- 
nescu, apărătorul buturilor echipei 
C.C.A. (Steaua), în urmă cu două de- 

. cenii.
MARIN TECU. TG. JIU. Sub culorile 

Universității Craiova, Ion Oblemenco a 
înscris 120 de goluri. El mai are la activ 

.3 gol iri în Divizia A, ca jucător la 
Rapid.

MIRCEA MIHAI, NĂVODARI. Ce în
seamnă F.I.F.A. ? Federația internațio
nală de fotbal asociație.

Ilustrații : N. CLAUDIU


