
IN CUPA TINERETULUI: Peste tot
sînt desemnați campionii... )

NUMEROȘI PARTICIPANT! 
IN JUDEȚUL CONSTANȚA
Duminică, in organizarea Consiliu- 

ui județean Constanța al organiza
ției pionierilor și cu sprijinul CJEFS. 
in 9 centre ale județului s-au or
ganizat întreceri în cadrul „Cupei 
tineretului" la șah și tenis de masă 
(categoria 11—14 ani) la care au par
ticipat peste 1000 de concurenți. Din
tre centrele cu o rodnică activitate 
amintim : Constanța (242), Cernavodă 
(235), Medgidia (212). Băneasa (48). 
Mangalia (53) ș.a.

Etapa județean^ pentru această ca
tegorie de vîrstă se dispută la ÎS și 
17 februarie la Constanța, iar la 17 
și 24.11 are loc etapa pe centru, ca
tegoriile 15—19 ani și peste 19 ani.

Cornel POPA

asigurată de Comitetul județean 
U.T.C., precum și aportul profesorilor 
de educație fizică din localitate.

Andrei LUCA, corespondent

12 AUTOBUZE CU PESTE
600 DE TINERI...

în dimineața zilei de 10 februarie, 
din fața O.J.T. Ploiești au luat „star
tul" spre Sinaia — Cota 1400, 12 au
tobuze cuprinzind tineri de la între
prinderea „Electrocentrala" Ploiești, 
întreprinderi de comerț, Liceul „Mi- 
hai Viteazu", Liceul nr. 5, Grupul 
școlar comercial, Grupul școlar al 
uzinei „1 Mai", Grupul școlar Telea- 
jen. Centrul școlar Chimie, Grupul

școlar de construcții etc. 
precum și alți tineri și 
Cimpina, Sinaia, Bușteni 
te, la început, ca spectatori, la între
cerile etapelor județene ale „Cupei 
tineretului" la schi și sănluș, susținu
te de băieți și fete din diverse zone 
ale țării, după care s-au întrecut și 
ei, în cadrul unor concursuri de să
niuș. în urma coborîrilor care au 
ocazionat dispute frumoase. dîrze, 
s-au evidențiat Ion Cojocaru (Grupul 
școlar comercial), Ion Tîruoveanu 
(Grupul școlar Uzina „1 Mai“), Gheor
ghe Chirulescu (Lie. nr. 5), iar la 
fete Constanța Crivăț, Mihaela Alexe 
și Cameiia Nicolescu, toate de la 
Grupul școlar de construcții.

Toți aceștia, 
tinere din 
au luat par-

Florian ALBU, corespondent

TG. MURES: AU FOST
DESEMNĂȚI CAMPIONII

Pe platoul Comești din marginea 
municipiului Tg. Mureș și în incinta 
fostului hipodrom s-au desfășurat în
trecerile etapei județene a „Cupei 
tineretului" la schi și săniuțe, catego
ria 11—14 ani.

învingători : schi, băieți — Gh. Cîm- 
pean (Tirnăveni) ; fete — Rodica 
Baciu (Gurghiu) ; săniuțe, băieți — 
Ovidiu Ilișan (Reghin) ; fete — Ioana 
Balea (Iernut).

Au luat parte la întreceri peste 120 
de concurenți.

L. ANDREI, corespondent

FEBRUARIE
LUPTE

SOVATA : CAMPIONII 
JUDEȚULUI MUREȘ LA SCHI Șl 

SĂNIUȚE

In stațiune au avut loc Întrecerile 
de schi și săniuțe din cadrul „Cupei 
tineretului" (categoria 15—19 ani) cu 
participarea a circa 150 de concurenți 
din județul Mureș.

Iată și primii clasați : schi, 3 km, 
S băieți — Âl. Buț (Reghin), G. Kiraly 

(Sovata). M. Biro (Sovata) ; fete, 1,5 
km — Elena Dan (Reghin), A, Deli 
(Reghin), lonița Ciubotar (Reghin). 
Săniuțe, băieți — P. Csinadi (Glăje- 
rie-Gurghiu), C. Stuparu (Bahnea), 
M. Florea (Tg. Mureș) ; fete — Gizela 
Gyorgy (Glăjerie-Gurghiu), Margit 
Lucacs (Sovata), Maria Tisrea (Tg. 
Mureș).

De remarcat organizarea excelentă

Și în acest an, clubul Rapid Bucu
rești a organizat tradiționala compe
tiție de lupte „Cupa 16 Februarie".

La întreceri (libere și greco-roma- 
ne) au fost prezenți luptători de la 
Dinamo, Progresul, Metalul, Steaua, 
Energia, Viitorul și, firește, de la 
Rapid.’ Dintre numeroasele meciuri 
atractive a reținut atenția cel dintre 
rapidistul V. Pîrvu și dinamovistul 
Șt. Oniei la categoria 62 kg — juniori 
(greco-romane) Încheiat după trei re
prize spectaculoase cu victoria Iui 
Pîrvu, la un punct diferență.

Iată cîștigătorii : GRECO-ROMANE 
(juniori) — cat. 48 kg — P. Păun 
(Rapid). 52 kg — S. Nicolaeseu (Di
namo), 57 kg — D. Aaiacoboaie (Ra
pid). 62 kg — V. Pîrvu (Rapid), 68 kg
— D. Mizileanu (Rapid). 74 kg — St. 
Gircă (Progresul), 82 kg — V. Panait 
(Dinamo). 90. kg — A. Vasile (Pro
gresul), 100 kg — P, Pintea (Rapid). 
+ 100 kg — E. Bralu (Progresul). LI
BERE (juniori și seniori) — cat. 48 
kg — I. Movileanu (Energia). 52 kg
— 1. Chițea (Rapid), 57 kg — I. Mlcu 
(Rapid), 62 kg — Gh. Eremia (Dina
mo), 68 kg — C. Zaharia (Dinamo). 
82 kg — St. Popescu (Rapid). 100 kg
— N. Bădulescu (Rapid). Clasamente

generale
2. Progresul 24 p,
Greco-romane : 
greșul 43 p, 3.
ment general : 
sul, 3. Dinamo.

Libere : 1. Rapid 39 p,
3. Steaua 20 p :

1. Rapid 52 p. 2. Pro- 
Dinamo 30 p. Clasa»

1. RAPID, 2. Progre- 
(T. R.).

HALTERE
în sala Rapid din Capitală s-a des

fășurat cea de a 9-a ediție a „Cupei 
16 Februarie" la haltere-juniori. Tro
feul a fost cucerit de echipa Rapid, 
locurile următoare fiind ocupate de 
Dinamo și Energia. Iată cîștigătorii 
in ordinea categoriilor : M. Axenie 
(R) 120 kg. M. Chelcea (R) 125 kg, 
Z. Pirlitu (R) 172,5 kg, I. Stoian (O- 
limpia) 152,5 kg. I. Răceanu (R) 237.5 
kg, I. Mirșu (R) 240 kg, M. Farkas 
(R) 237,5 kg. M. lacob (R) 245 kg 
și A. Druziuc IR). (M, IONESCU- eoresn).

TENIS
în continuarea partidelor de tehis 

din cadrul „Cupei 16 Februarie" am 
asistat la o surpriză : Simona Nun-

(Continuare in pag. a 2-a)

MARIA ALEXANDRU-LOCUL DOI IN TURNEUL
CELOR MAI BUNE JUCĂTOARE DIN EUROPA

RUDNOVA Șl JONYER SINT ÎNVINGĂTORII COMPETIȚIILOR
STOCKHOLM, 11 (Agcrpres). — în 

iocalitatca suedeză Trollbattan 
apropiere de Goteborg) au luat sfîr
șit turneele fiitcrnaționale de tenis 
de masă, la care au participat ca in
vitați cei mai buni jucători și cele 
mai valoroase jucătoare din Europa.

în competiția feminină, victoria a 
revenit sportivei sovietice Zoia Rud- 
nova, care a cîștigat 9 meciuri. O 
frumoasă comportare a avut campi
oana româncă Maria Alexandru, cla
sată pe locul doi cu 8 victorii. In 
ultimele meciuri susținute, Alexan
dru a invins-o cu 3—0 (7, 10, 11) pe 
Antonian, a cîștigat cu 3—0 (10, 9. 
13) In Gedraitite și a pierdut cu 1—3 
la Magos. Alte rezultate. Kishazi — 
Grofova 3—0 ; Rudnova — Radberg 
3—1; Hammersley — Hendriksen 3—2; 
Radberg — Fedorova 3—2; Rudnova 
— Kishazi 3—0: Grofova — Magos 
3—2.

Concursul masculin s-a încheiat cu 
succesul lui Istvan Jonyer (Ungaria).

(in

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE DE LA POIANA BRAȘOV
...     riiwm. .  Mu ii. m——     i

DINAMO Im] ȘI TRACTORUL [I] 
DOMINĂ, LA ACEASTĂ ORĂ, 
- PRORELE DE

care s-a clasat pe primul loc datorită 
unui setaveraj superior. Pe locurile 
următoare, tot cu cite opt victorii, 
s-au situat Orlowski și Bengțsson. 
Rezultate înregistrate in ultimele 
două tururi : Jonyer — Lieck 3—0; 
Sarkoian — Secretin 3—1; Orlowski
— Borzsey 3—0; Klampar — Gomoz
kov 3—0; Bengtsson — Stipancici 
3—2; Jonyer — Orlowski 3—0; Sar
koian — Klampar 3—2; Lieck —• Go
mozkov 3—2; Secretin — Borzsey 
3—0. Finalistul campionatului mon
dial, suedezul K. Johansson a aban
donat in ultima zi, fiind suferind.

Iată clasamentele finale ale celor 
două turnee : feminin : 1. Rudtmva 
(U.R.S.S.) — 9 v; 2. — Alexandru 
(România) — 8 v; 3. Magos (Ungaria)
— 7 v; 4. Kishazi (Ungaria) — 7 v;
5. Hamersley (Anglia) — 6 v; 6. Gro-
fova (Cehoslovacia) — 6 v; 7. Rad
berg (Suedia) — 4 v; 8. Antonian 
(U.R.S.S.) — 3 v; 9. Hendriksen
(R.F.G.) 2 v; 10. Gedraitite (U.R.S.S.)
— 2 victorii; 11. Fedorova (U.R.S.S.)
— I victorie; masculin : 1. Jonyer 
(Ungaria) — 8 v; 2. Orlowski (Ceho
slovacia) — 8 v; 3. Bengtsson (Sue
dia) — 8 v; 4. Klampar (Ungaria) — 
7 v; 5. Surbek (Iugoslavia) — 6 v;
6. Stipancici (Iugoslavia) — 6 v; 7. 
Sarkoian (U.R.S.S.) — 3 v; 8. Secre
tin (Franța) — 3 v; 9. Borzsey (Un
garia) — 3 v; 10. Lieck (R.F.G.) — 
2 v ; 11. Gomozkov (U.R.S.S.) 0 v.v ;
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DE CRISTAL" A ARATAT CA
Pentru „europenele" de la Goteborg

nu trebuie pierdut
nici un minut de pregătire!

• DOREL CRISTUDOR, CARMEN ENE Șl VIORICA VISCOPOLEANU 
ȘI-AU ÎNDEPLINIT STANDARDURILE DE PARTICIPARE • ALȚI
ATLEȚI IN IMEDIATA APROPIERE A NORMELOR • TREI JUNIORI 

CU FRUMOASE

dintre 
probă,

Există mai multe criterii de a- 
preciere în baza cărora se poate 
concluziona despre o reuniune de 
atletism dacă a fost sau nu intere
santă, reușită. Se poate avea in ve
dere echilibrul de valoare 
competitorii de la fiecare
ceea ce creează, de regulă, dispute 
aprige, după cum, cel mai bine, 
se au în vedere performanțele care 
însoțesc evoluția participanților. 
Rezumîndu-ne doar La aceste două 
posibilități se poate afirma că a- 
ceastă a șaptea ediție a competiției 
internaționale ,Cupa de cristal", cu 
foarte puține excepții, n-a avut un 
echilibru in desfășurarea diferite
lor probe, cel mai adesea învingă
torii impunîndu-se net. Din acest 
punct de vedere poate că această 
ediție să se fi situat sub nivelul 
unora dintre precedentele sale. în 
schimb, în privința rezultatelor ea 
se prezintă cu mult mai bine. De 
data aceasta am avut posibilitatea 
să urmărim realizarea unui buchet 
de performanțe de certă valoare 
internațională, cum au puține alte 
asemenea competiții. Faptul cel 
mai semnificativ ni se pare acela 
că sîmbătă, în sala de la „23 Au
gust", în mai puțin de o oră, cro- 
nometrorii au înregistrat egal arca 
a trei recorduri mondiale pe dis
tanța de 60 de metri. Mai întîi 
fost polonezul Zenon Nowosz, cam
pionul european al probei, care, în 
serie, parcă fără să forțeze a ega
lat un record mondial deținut de 
șase' alergători, între care și de el. 
A urmat finala feminină a probei

a

Desfășurarea probelor de 15 km 
seniori și tineret, 5 km. senioare și 
a ștafetelor din cadrul campiona
telor naționale de schi fond ne 
oferă prilejul de a face cîteva ob
servații pe marginea întrecerilor 
disputate pe traseele de la Poiana 
Brașov.

Pentru început trebuie marcată 
buna evoluție a sportivilor clubului 
brașovean Dinamo (antrenori : Ște
fan Stăiculescu și Gheorghe Oltea- 
nu). Atît seniorii cît și reprezen
tanții noului val au dominat net 
cursele individuale și de ștafetă, 
demonstrînd că, cel puțin la ora 
concursurilor, au avut fie cei mai' 
buni alergători, fie cei mai în for
mă. Gheorghe Gîrniță, Ion Țeposu 
și tinerii Ferencz Forico, Gheorghe 
Duca, Ion Catargiu și Adrian Mo- 
canu prezintă multă garanție în 
orice concurs, ei fiind, însă, capa
bili de progrese mari, care îi pot 
proiecta, cu bune rezultate, și în 
întrecerile internaționale. Acest as
pect a ieșit mai cu seamă în evi
dență cu prilejul disputării ștafe
tei, cînd problemele de ceruire 
n-au mai fost atit de complicate 
ca la probele individuale din ajun 
și toți concurenții au avut condiții 
relativ egale (exceptînd poate doar 
materialele specifice, în unele ca
zuri) de a se întrece. în cursa pe 
echipe, cînd contează în special va
loarea totală a componenților și 
omogenitatea formațiilor, cele două 
ștafete ale clubului Dinamo au ocu
pat locurile I și III, într-o luptă 
în care mulți dintre cei prezenți 
la Poiană erau înclinați să acorde 
mai multe șanse reprezentanților

if ă

clubului A.S.A. Brașov. Așa cum 
aminteam și în relatările de la fața 
lotului, sportivii militari, ca de alt
fel și cei ai altor cluburi, n-au 
executat pentru probele individuale 
o ceruire adecvată, evoluția invers 
prevăzută a temperaturii constitu
ind principala cauză. Din acest mo
tiv s-au înregistrat multe abando-

Radu TIMOFTE

FEMININ DE VOLEI
PENICILINA IAȘI"

Ieri, in sala Consiliului județean 
al sindicatelor Iași, a avut loc festi
vitatea de Înființare a „Clubului fe
minin de volei Penicilina" Iași. La 
ședința de constituire au fost prezenți 
reprezentanți ai Federației. române de 
volei, ai U.G.S.R., ai organelor locale, 
precum și numeroși invitați din rin- 
dul activiștilor sportivi și al simpa- 
tizanților voleiului.

PERSPECTIVE

Marti 12 februarie 1974

de 60 m. Tînăra sprinteră Renato 
Hoser, mai puțin cunoscută publi - 
cului nostru, a obținut în schimb, 
o performanță superioară cu două 
zecimi celeia realizată pe aceeași 
pistă, cu doi ani in urmă de mult 
mai cunoscuta șa concetățeană Re
nale Stecher. Cu 7,1 s Hoser devine 
corecordmană mondială a probei. 
Și, în sfîrșit, finala masculină adju
decată net de tînărul nostru cam
pion Dorel Cristudor, într-un timp 
de 6,4 egal și ei recordului lumii. 
In felul acesta Cristudor este primul 
dintre atletii noștri alergători, să
ritori sau aruncători care egalează 
și deține, cu drepturi egale, o per
formanță de o asemenea talie, pînă 
acum doar la îndemîna atletelor, 
adică a Iolandei Balaș, Vioricăi 
Viscopoleanu și Argentinei Menis.

Aceste recorduri mondiale, ca și 
cele mai multe dintre cele care fi
gurează pe tabelul în vigoare as
tăzi au fost înregistrate cu un cro
nometraj manual, în timp ce la 
competițiile oficiale, între care si 
apropiatele campionate europene, 
cronometrarea se va face electric, 
în această situație nu trebuie 
omis faptul că între acționarea 
manuală și cea electrică a crono- 
metrelor există o diferență de timp 
(mai ales că cronometrajul electric 
se face în sutimi de secundă)!

Lista marilor performeri ai celor 
două reuniuni este completată de 
Helena Fibingerova (Cehoslovacia) 
Ia greutate, Rosemarie Wifschas 
(R.D. Germană) la înălțime. Vio
rica Viscopoleanu (România) la

Viorica Viscopoleanu, ca și altădată, un
i

lungime, Șerban Ioan (România) 
la înălțime. De altfel. în cele mai 
multe probe (cu excepția, flagran
tă, a greutății bărbați ’.) au fost

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 3-a)

OBIECTIVE MAXIMALE
PENTRU HANDBALUL ROMANESC

LA CAMPIONATUL MONDIAL Șl j. 0. 76
6 medalii de aur, 2 de argint și 

2 de bronz la campionatele mon
diale, o medalie de bronz la Jocu
rile Olimpice, 4 locuri I in Cupa 
campionilor europeni și alte nu
meroase victorii la campionatele 
mondiale universitare, „Cupa țări
lor latine" etc. — iată bilanțul ge
neral al handbalului românesc în 
ultimele două decenii. Activiștii 
handbalului — reuniți duminică în 
plenara anuală a comitetului fede
ral — au înfățișat acest palmares 
strălucitor, nu pentru a-Și face un 
titlu de glorie, ci pentru a porni de 
Ia el, de la responsabilitățile majo
re pe care le incumbă, în analiza 
activității pe anul 1973, în prospec
tarea eu discernămînt a viitorului.

Pornind de la misiunea dificilă, 
dar onorantă, pe care handbalul 
și-a asumat-o, membrii comitetului 
federal, președinții de comisii ju
dețene, de cluburi și asociații, teh-

PLENARA F. R. HANDBAL
nicienii au dezbătut căile de eli
minare a lipsurilor) depistate în ac
tivitatea anului trecut, precum și 
posibilitățile de permanentă îmbu
nătățire a activității, îndeosebi în 
domeniul instruirii. Hotărîrea Ple
narei Comitetului Centrai al Parti
dului Comunist Român, din 28 fe
bruarie—2 martie 1973, cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului, a pus in fața 
mișcării sportive importante obiec
tive. Aciivind intens pentru trans
punerea în fapt a Hotărîrii, activul 
handbalului și-a fixat un program 
de măsuri care să asigure un per
manent progres, realizarea unor 
rezultate de înalt nivel.

Fiecare dintre cei 14 vorbitori a 
insistat 
turnului 
calității 
eativ, a 
zate pe 
bătut 
intensivă ți integrală a bazei ma
teriale, pentru îmbunătățirea siste
mului competițional rezervat junio
rilor (în așa fel încît să-i cuprindă 
într-o activitate organizată înde
lungată), pentru o temeinică și con
tinuă colaborare între tehnicienii 
handbalului, astfel ca jucătorii și

pe necesitatea sporirii vo- 
de muncă, a îmbunătățirii 
procesului instructiv-edu- 
realizării unei selecții ba- 
cerințele actuale. S-au dez- 

mijloacele pentru folosirea

„metronom" în acțiune 
Foto : Dragoș NEAGU

Citiți in pag. a ll-a

rubrica :

i* PIONIERII
SI SPORTUL

care cuprinde :

un comentariu cu©
tema cine face sport, e- 
chipa sau clasa, detașa
mentul ?

® știri cu privire la o 
frumoasă inițiativă a pio
nierilor din Cluj (prezenți 
la o reușită competiție de 
jocuri sportive) și Sibiu 
(unde a fost inițiat un 
cerc „Salvamont");

@ un semnal referitor 
la secția de scrimă a clu
bului sportiv „Cutezăto
rii" din Capitală;

® o scurtă prezentare 
a finalei campionatului 
republican pentru copii la 
patinaj, programat în 
aceste zile la Miercurea 
Ciuc,

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

LICEUL

luna trecută. Cu cit va fi

CA. ROSETTI

startul discuției : un 
de fotbal (80/50 m)

Tema anchetei : BAZA MATERIALA 
ȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI LA

AFECTATA EDUCA- 
„C. A. ROSETTI".

LBESTERtH POPULAȚIEI. URBRIilZHREfl 
SI SPATIILE PERTRU SPORT

începe un nou antrenament. Alte zeci de kilometri 
mai greu acum, cu

ce ne vor adăuga „zestrei 
atit va fi mai ușor la vară...

CU GlNDUL LA MONTREAL, CICLIȘTII AU PORNIT 
SĂ STRĂBATĂ-IN RITM ACCELERAT-ȘOSELELE

REPORTAJ LA UN ANTRENAMENT AL RUTIERILOR
Nu mai este pentru nimeni un 

secret faptul că rutierii ignorează 
starea vremii (ploaie, vînt, frig, 
ninsoare) și a șoselelor (umede, a- 
coperite de zăpadă), ieșind din pri
mele zile ale anului la antrena- 

. mente. Neobișnuită nu este nici 
îndîrjirea cu care pedalează, fac 
crosuri lungi pe terenuri acciden
tate sau lucrează cu haltere. Poate 
doar siguranța lor că vor izbuti 
Jutr-ua eeaon extrem de greu, gxt

trem de important, să facă parte 
din categoria sumrizelor (plăcute).

Așadar, într-una din zilele tre
cute, cînd termometrul se încăpă- 
țîna să rămînă sub linia de demar
cație dintre „plus" și „minus", ia- 
tă-ne în urma unui pluton grăbind 
spre Ploiești. Antrenorul emerit 
Nicolae Voicu privește insistent a- 
cul kilometrajului mașinii, deschi
de din cînd în cînd geamul și le 
cere alergătorilor să schimbe rjt-

mul (de obicei să-l accelereze) sau 
rîndul la trenă. Sînt acolo, în 
grupul Ce rulează tăcut, Vasile 
Teodor, Ion Cosma, Costel Cîrje, 
Mircea Romașcanu, Viorel Muri- 
neanu, Valentin Hoța, Teodor Dra
gan, Valentin Ilie, Nicolae Voican, 
Nicolae Frunză, Costel Vizitiu, Ro
meo Gherlan. Nicolae State, Costi- 
că Bonciu, Constantin Cirstea și 
Marian Ferfelea. în afara lui Va
sile Teodor (26 de ani) șl Ion Cos-

ma (25), toți ceilalți sînt 
juniori sau trecuți a- 
bia de un an-doi 
peste pragul seniora- 
tului. Vîrsta medie este 
de 19,9 ani 1 Aceștia 
sînt membrii lotului 
ce se pregătește pentru 
proba olimpică de 100 
km contratimp pe echi
pe. Ei se întîlneșc a- 
proape în fiecare după 

fie pentru antrena- 
pregătire fizică („A- 

ne spunea L. 1 ’
Nicolae Voicu _ 

deosebită acestui
De altfel nu-1 vom abandona nici 
in perioada competițională de 
vîrf"), fie pentru rulaje. De la în-

Hristaehe NAUM

amiază, 
mente 
cordăni 
emerit 
tenție

antrena-

Școala, prin rolul său formativ, se află la 
intersecția multiplelor aspecte care condi
ționează complexul proces demografic, re

zolvarea problemei de prim ordin și mare actua
litate care este creșterea populației. Antrenînd 
vaste resurse materiale și morale, apelînd la mij
loacele științei, educației, pregătind — alături de 
familie — tînăra generație pentru viață, școala 
este un factor dinamic care contribuie la forța 
productivă a societății, la formarea personalită
ții umane.

In acest context, educația fizică și sportul se 
constituie ca mijloace specifice in rîndul tinere
tului, ca suport efectiv pentru fortificare, refacere 
și recreare, iar unitatea de învățămint ca o celulă 
mereu vie a unei colectivități umane și sociale — 
cartierul, orașul, comuna.

Am poposit, deci, la Liceul „C. A. Rosetti" din- 
tr-unul din primele cartiere moderne ale Bucu- 
reștiuiui post-belic, cartierul Floreasca, „o școală 
integrată efectiv acestui colț al Capitalei noastre, 
dar deschisă, totodată, tuturor copiilor care vor să 
învețe in mod intensiv limba engleză" — așa cum 
definea profilul acestei școli, tovarășa directoare 
adjunctă Eugenia Mihaiache,

LICEUL BUCURFSTEAN

Au participat : prof. Eu
genia Mihaiache — direc
toare adjunctă, prof, Sergiu 
Mosoia — director adjunct, 
îndrumător 
Tonta 
tedrei 
sport, 
fizică 
lescu, 
Georgescu, prof. Boris Iva- 
nier — responsabilul grupei 
sindicale, elevii Sanda Ma- 
covei (anul li C) — secreta
ra comitetului U.T.C. al li
ceului și Radu Cruceanu fâ
nul III B) — președintele a- 
sociației sportive.

U.T.C., prof. 
Puțcurică — șeful ca
de educație fizică și 
profesorii de educație 
și sport Irene Nicu- 
Maria Chera, Ștefan

La 
teren 
înconjurat de o pistă pen
tru atletism, cu trei culoare, 
din zgură, trei terenuri de 
baschet, cu zgură, un teren 
cu zgură pentru handbal, 
baschet și volei, o sală 
(24/14 m) — ce găzduiește 
activitatea culturai-artisticâ, 
educația fizică, sportul și- 
diverse ședințe —, 80 de 
rachete de tenis.

In perspectiva imediată : 
o platformă asfaltată (40x40 
m) pe care se vor amenaja 
două terenuri de tenis.

de antrenorul
- o a- 
capitol.

TENISUL, PEPINIERA Șl IMPULSUL

'Continuare în pag. ® 2-a)

Fie-ne permis să începem cu cei 
80 de purtători ai rachetelor (date 
de către școală, inspectoratul șco
lar al municipiului și federația de 
specialitate) și cu perspectiva spa
țiului asfaltat, nu pentru că teni
sul este sportul la modă, ci pen
tru premisele pe care le avansează 
în viața cotidiană a școlii,

în primul rînd, asociația sporti
vă a liceului are astfel o... pepinie
ră. începînd cu anul școlar în curs, 
ființează în cadrul școlii generale 
din același local o clasă specială 
de tenis cu 31 de elevi candidați 
la un loc de „Davis Cup-man“ în 
deceniul următor. Și să nu uităm 
că mai sînt candidați și în afara

acestei clase de „elită" (pînă la 
cifra de 80 de rachete 1). Aspirații 
susținute de talent, dragoste de 
sport (și carte !) și de prezența ca... 
diriginte a prof. Ștefan Georgescu,

Anchetă realizată de :
Paul SLAVESCU

(Qpntlwsre tn wg. a 3-flJ
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START PROMIȚĂTOR ÎN ORGANIZAREA

CAMPIONATELOR PE DETAȘAMENTE Șl UNITĂȚI 

IN MULTE ȘCOLI GENERALE
In toamnă, la puține zile după 

începerea noului an școlar, pionie
rii și-au analizat, la nivelul ’deta
șamentelor și apoi al unităților, 
activitatea, și-au ales în conducerea 
organizațiilor pe cei mai buni din
tre cei mai buni, și la învățătură 
și în treburile obștești. Adunările 
pionierilor au subliniat, în toate 
cazurile, necesitatea impulsionării 
activităților sportive, unei niai 
strînse coordonări a muncii pe a- 
cest tărîm. pe detașamente in spe
cial. Campionatele pe clase, la dis
ciplinele sportive solicitate de pio
nieri, desemnarea campionilor, 
popularizarea lor, înviorarea turis
mului și a drumețiilor, iată doar 
cîteva obiective puse în fața foru
mului pionierilor din detașamente 
și unități

Aceasta s-a întîmplat în septem
brie și octombrie. Din noiembrie, 
în foarte multe cazuri s-a trecut cu 
toată însuflețirea la treabă. Nu 
există încă o statistică completă a 
acțiunilor inițiate în școlile gene
rale, în ultimele trei luni, o evi
dență strictă a detașamentelor și 
unităților în care s-au organizat 
campionatele la jocuri sportive, 
șah, tenis de masă sau la unele 
'discipline specifice 
iarnă (ea va prinde contururi 
după încheierea trimestrului 
Pină atunci, semnalăm multe 
șlte.

Concret: detașamente ale școli
lor generale din comunele Gilău 
(Cluj), Bieaz (Neamț), Ilieni, Bicsad 
și Brețcu (Covnsna), Băbeni (Vîl- 
cea), Sîngiorgiul de Mureș, Chen- 
dul Mare și Chendul Mic (Mureș) 
își desfășoară activitatea sportivă 
pe baza unui calendar competițio- 
nal din care nu lipsesc atletismul 
și gimnastica, sporturile de iarnă. 
O bună conlucrare între activul

organizațiilor și comandanții deta
șamentelor de pionieri, între pro
fesorii de educație fizică și con
ducerile școlilor asigură activității 
sportive un teren propice, o par
ticipare de masă a „cravatelor ro
șii" la întrecerile sportive. în aceste 
școli, așa cum ar fi de dorit peste 
tot, nu numai o echipă este prezen
tă continuu în activitatea competi- 
țională. ci aproape întregul detașa
ment, întreaga clasă.

Aici, desigur, trebuie să țintim : 
a face din exercițiul sportiv un 
bun a tuturor pionierilor. Alegerile 
pe detașamente și unități au adus 
la ordinea zilei o asemenea 
ța.

™ 0 REUȘITĂ-„CUPA PIONIERULUI
Șl... CÎTEVA SEMNE

începută in primele zile ale va
canței, „'Cupa pionierului" — o am
plă competiție sportivă organizată la 
atletism, baschet, handbal și volei și 
adresată reprezentativelor de școli 
generale din municipiul Cluj — și-a 
consumat ultima etapă : finalele.

Ca și la preliminarii, actul final a 
fost asistat de sute de mici specta
tori ca și de un ridicat număr de 

pentru că întrecerea a 
scopul antrenării

DE ÎNTREBARE

I T

cerin-

i Valoarea tenisului de masă din
R.P. Chineză este recunoscută pre- 

Itutindeni, reprezentanții acestei țări 
cucerind pe parcursul anilor nu 
mai puțin de 18 titluri mondiale, în I prezent Hu Iu-Ian, Si En-tin și pe
rechea Li Li-Lian — Ko-lian fiind 
deținătorii titlurilor supreme la I simplu fete, simplu băieți și dublu 
mixt. Valori autentice sau doar în 
devenire, jucătorii chinezi se bucu
ră de prețuirea partenerilor lor de 
întrecere pentru spiritul de adevă
rat fair-play cu care abordează 
fiecare competiție, pentru modul 
desăvîrșlt în care se antrenează. 
Toate aceste trăsături au ieșit în 
evidență și cu prilejul turneului 
întreprins recent, în țara noastră, 
de selecționatele R.P. Chineze, in
vitate să participe la campionatele 
internaționale ale României de la 
Ploiești, să susțină o serie de în
tâlniri prietenești și să efectueze 
pregătiri comune cu sportivii 
români.

tn sala Victoria din orașul au
rului negru, la Buzău. Craiova și 
Iași publicul a răsplătit cu nenu-

sezonului de
abia 

II).
reu-

PRIETENII

specialiști, 
avut, dincolo de _______
intr-o competiție de amploare a cit 
mai multor pionieri și școlari, și rolul 
unei ample testări în rîndurile masei 
de tineret. Competiția, prin care au 
trecut aproape 1 500 de copii, a im
pus atenției specialiștilor cîteva au
tentice talente, care vor fi integrate 
in rîndurile secțiilor școlii sportive 
din localitate.

Dincolo de satisfacția depistării 
acestor elemente dotate, se cere sub
liniat efortul organizatoric (Consiliul 
municipal Cluj al organizației pionie
rilor, prin școala sportivă).

Să cunoaștem insă și cîștigătorii 
„Cupei pionierului" :

Atletism : Școala generală nr. 10. 
Baschet : fete cat. I (clasele V—VI) 
Liceul nr. 8,. cat. II (clasele VII-— 
VIII) Lie. nr. 14 — băieți cat. I — 
Școala generală nr. 1, cat. II Liceul 
nr. 7. Handbal : fete cat. I Școala 
generală nr. 16. cat. II Școala gene
rală nr. 1 — băieți cat. I Liceul nr. A ... „ - . .. J

15.
15,

9. cat. II, Școala generală 
Volei : fete cat. I „ți 
băieți cat. I Școala 
cat. II Liceul nr. 8.

nr. 
II Liceul nr. 
generală nr.

Nușa DEMIAN
N. R. Felicitări pentru inițiativă,

SALVAMONTULUI"..
tn scopul unei temeinice pregătiri a 

noilor generații de turiști, pc lingă Casa 
pionierilor din Sibiu a luat ființa. în 
decembrie 1973. primul aere din țară 
„Prietenii Salvamontului*. Noul cerc a 
trecut imediat la acțiune șl, pină în pre
zent, prof. Ovidiu Avrămuț a realizat cu 
micuții săi turiști o serie de ședințe lu
stru ctiv-e du ea ti va precum șt aplicații 

• practice pe teren. Acești prieteni ai mun
ților au luat cunoștință, totodată, de 
sarcinile cs revin membrilor formațiilor 
Salvamont ca și de modul în care ei pot 
interveni atît pentru acordarea primului 
ajutor turiștilor care ar suferi eventuale 
accidente pe munte, cit șl pentru ocroti
rea florei faunei, monumentelor natu
rale ale țării. în timpul vacanței de 
iarnă, 20 de membri al acestui cerc s-au 
deplasat la Păltiniș, unde au urinat lin 
program de pregătire practică. împărțiți 
în grupe de avansați și începători, pio
nierii din Sibiu s-au inițiat și s-au per
fecționat în -tehnica ------
aplicații de acordare 
tn condiții de iarnă 
acțiune de patrulare 
niril accidentelor.

Inițiativa Casei pionierilor din Sibiu 
este deosebit de binevenită întrucît asi
gură formarea unor generații de turiști 
cu o pregătire complexă, oblșnuiți de 
pe acum să vegheze și asupra vieții iu
bitorilor de drumeție în munți ca și asu
pra monumentelor naturii care înfru
musețează peisajul țării noastre. Ar ti 
de dorit ca ea să fie urmată și de Ca
sele de pionieri din alte localități. În
deosebi. dintre cele așezate la poalele 
Carpațllor.

schiului, au făcut 
a primului ajutor 
și au întreprins o 
în vederea preve-

Ilie IONESCU-coresp. județean

N. R. Felicitări pentru inițiativă, pentru reușită. Se pune. însă, întrebarea : 
Consiliul municipal Cluj al organizației pionierilor n-ar fi putut organiza o competi
ție similară și la disciplinele sportive specifice sezonului de iarnă, patinaj și schi 
(fond) în speță? Peste dificultățile existente, prin controversata destinație a noului 
patinoar artificial (pe care pionierii și școlării clujeni nu au încă un acces larg !?), 
credem că s-ar fi găsit soluții pentru traducerea în fapt a unei asemenea inițiative. 

„Cupa pionierului" la atletism și jocuri sportive, acum, în plin sezon 
de iarnă, atunci cînd ne îngrijim de patinaj și schi : in vacanța mare !?!
Dacă organizăm

SEMNAL

CUTEZĂTORII" - NICI UN FINALIST lNTR-0
COMPETIȚIE DE COPII. CUM A FOST POSIBIL ?

....... șim-
102 fina- 

campiqnat 
republican pentru copii (71 
flo-retiști și 31 fioretistc), 
una din secțiile de scrimă 
bucureștene — cea a clu
bului „Cutezătorii** n-a avut 
nici un reprezentant! Cîțiva 
scrimeri la etapa pc mu
nicipiul București, desfășu
rată cu o săptămînă în 
urmă au dispărut repede, 
după primele tururi...

Faptul, desigur, n-a pu
tut trece neobservat. Clu
bul sportiv „Cutezătorii", 
al Palatului pionierilor, s-a 
făcut deseori remarcat (și 
în coloanele ziarului nos
tru) prin rezultate notabile 
■nu numai la nivelul com
petițiilor rezervate copiilor, 
ci chiar la cele de juni
ori. Să ne amintim, de

o statistică foarte 
plă : din cei 
llști la primul

. pildă, de reprezentanții sec
ției de tenis de elmp. 
Există aici, la „Cutezăto
rii", o atmosferă propice 
bunelor rezultate, muncii 
pasionate, activității în 
perspectivă.

Dar, iată, secția de scri
mă face excepție. Nici un 
finalist la un campionat re
publican al „cravatelor ro
șii" (copii pină ia vîrsta 
de 14 ani), o competiție 
care ar fi trebuit să con
stituie un prilej binevenit, 
de aducere în prim-plan a 
activității mușchetarilor de 
la Palatul pionierilor.

Este un fapt care sur
prinde, eare pune la îndo
ială exigenta conducerii 
secției de scrimă, chiar și 
aceea a clubului. In fond, 
ce se întîmplă la ..Cute
zătorii" ; antrenoarea Ma-

ria Vicol n-a găsit 
pentru a-și selecta 
mente de valoare 
cele peste 200 de 
generale cîte funcționea
ză în Capitală) sau clubul 
nu îi acordă sprijinul ne
cesar ? Prof. Țurcaș. di
rector al clubului, căutat 
de noi în mai multe rîn- 
duri, a fost de negăsit. 
Poate că va fi în măsură 
să ne răspundă acum.

Absența - „Cutezătorilor" 
de sus-amintita finală a 
surprins eu atît mai mult 
cu cît, de pildă, .dint.r-.un 
sat al județului Dîmbovița, 1 
de la Col alcu. numai în I 
proba de floretă fete; au I 
fost prezente ȘASE concu
rente. Iar antrenorul lor, I 
prof. Ioan Oroș, predă... | 
matematica !?

calea 
ele- 
(din 

școli

I
I

LA MIERCUREA CIUC
T VERITABIL FESTIVAL Al MINIPATINATORIEBR

DIN ÎNTREAGA TARĂ!
Eveniment sportiv de pro

porții în lumea celor mici : 
astăzi și mîine la Miercurea 
Ciuc. finala campionatului 
republican de copii la pa
tinaj.

Este o întrecere de tradi
ție, organizată de către fe
derația română de resort, 
în colaborare cu Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor, avînd drept scop 
descoperirea de noi și noi 
talente într-unul din cele 
mai spectaculoase discipline 
sportive ale sezonului rece. 
Nu încape nici o îndoială că

și ediția 1974 a campiona
tului se va înscrie în acest 
context.

Participă : reprezentanți ai 
centrelor de patinaj din Bra
șov, București, Cluj, Har
ghita (Miercurea Cluc și alte 
așezări ale județului gazdă). 
Sibiu, Cluj etc,, adică acelea 
în care grija pentru for
marea de noi generații de 
patinatori se face simțită 
din plin.

Dorim participanților 
acest veritabil festival 
minipatinatorilor, mult 
ces 1

la 
al 

suc-

pe podium!

ECHIPELE FAVORITE 
ÎNVINGĂTOARE 

ÎN PRIMA ETAPĂ
A CAMPIONATULUI

masculine din ta
ft campionatului 
de masă au luat 

așteptate, echipele 
învingătoare. Iată 

telefonic de

Cele trei partide 
tirul primei etape 
divizionar de tenis 
sfîrșit cu rezultate 
favorite ieșind
amănuntele transmise 
corespondenții noștri :

TG. MUREȘ : COMERȚUL — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 10—7. Vic
toria gazdelor s-a datorat lui Sîngior- 
gian (4). Sentivani (3), Valics (2) și 
cuplului Singiorgian — Sentivani. 
Pentru învinși au punctat Firănescu 
(3), Bpbocică (2), Arjoca (1) 
dronie (1). De reținut jocul 
lui lancu Sîngeorgian care a 
toate meciurile, inclusiv cel 
împotriva campionului 
țării, Marin Firănescu.

și An- 
bun al 
ciștigat 

susținut 
de juniori al

S. ALBU
— VOINȚA 
înscris Bodea

BUZĂU : GLORIA 
BUCUREȘTI 4—13. Au 
(4), Pan-ait (3), Stamatescu (3). Nico
lae (2) și dublul Panait — Nicolae 
pentru oaspeți și Ancei (2) și Roma- 
nescu (2) pentru gazde. Cel mai fru
mos meci a fost cel disputat între 
Panait și Ancei, primul obținînd vic
toria la limită : 2—1.

I. STĂNESCU
IAȘI : C.S.M. — CONSTRUCTO

RUL HUNEDOARA 12—5. întîlnirea 
dintre cele două formații debutante 
in competiția divizionară, C.S.M. Iași 
și Constructorul Hunedoara, s-a în
cheiat cu succesul localnicilor la un 
scor concludent. Pentru ieșeni au 
ciștigat Domnaru (4 partide), Teodo- 
rescu (3), Macovei (3), Sumulea (2), 
iar pentru hunedoreni, Popovici (3), 
Ghenea (1) și perechea Popovici — 
An as tas iu.

D. DIACONESCU

Campioanele
La Miercurea Ciuc a avut loc, în vacanța de iarnă, o foarte 

reușită competiție de hochei pe gheață și patinaj, organizată 
in întîmpinarea celei de a 25-a aniversări a organizației pio
nierilor.

Competiția, care s-a bucurat de o excelentă organizare asi
gurată de Consiliul județean Harghita al organizației pionie
rilor, inspectoratul școlar județean, C.J.E.F.S. și Comitetul ju
dețean U.T.C., a relevat numeroase talente, aflate la vîrsta 
„cravatelor roșii" și în primul rind pe cele trei patinatoare 
aflate pe podium : 1. Mariana Chițu, 2. Dana Nigrim (ambele 
din Brașov) și Margareta Domokos (Miercurea Ciuc).

Etapa a doua va programa, dumi
nica viitoare, următoarele întreceri 
masculine : Craiova : Universitatea — 
Locomotiva București, Hunedoara : 
Constructorul — Politehnica Bucu
rești. Cluj : C.S.M. — C.S.M. Iași, 
București : Voința — Comerțul Tg. 
Mureș și Progresul — Gloria Buzău. 
La fete vor juca Rovine Craiova cu 
Spartac. București și Progresul Bucu
rești cu Școala sportivă Buzău.

I «mphiiii sponiivi Iii cikiu 
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(Urmare din pag. 1)

weiller (T.C.B.) a eliminat-o din com
petiție pe favorita nr. 1, Valeria 
Balaj (Steaua) cu 7—6. 7—5. Alte 
rezultate : băieți D. Hărădău (Steaua) 
— A. Viziru (Progresul) 7—6, 6—4 ; 
T. Marcu (Dinamo Brașov) — Gh. Boa- 
ghe (C.S.U. Constr.) 6—2. 6—3 ;
V. Marcu (Dinamo București) — E. 
Pană (Cutezătorii) 6—4, 6—0 ; M. 
Russu (C.S.U. Construcții) — M. Mir
za (Progresul) 6—3, 6—3 : O. Vîlcioiu 
(Dinamo Brașov) — J. Bircu (T.C.B.) 
6—4, 6—4 ; turul II : D. Nemeș 
(Steaua) — I. Russen (Progresul) 4—6, 
6—2. 6—2 : D. Hărădău — M. Mîrza 
(Progresul) 6—1, 6—3 ; C. Popovici 
(Steaua) — M. Tăbăraș (Progresul) 
6—1, 6—2 : fete, turul I : Mariana 
Hadgiu (Progresul) — Anca Floreș- 
teanu (C.S.U. Construcții) 6—3, 6—3 ; 
Adriana Caraiosifoglu (Steaua) — Ga
briela Dinu (Dinamo București) 3—6,
6— 4, 6—4 ; Elena Trifu (Steaua) — 
Elena Popescu (Dinamo București)
7— 5, 6—0 ; Florica Butoi (C.S.U. Con
str.) — Ioana Nichita (Progresul) 
6—0, 6—1. întrecerile continuă în sa
la 23 August, incepînd de la ora 9.

OBIECTIVE
(Urmare din pag. 1)

jucătoarele care vin la loturile na
ționale să aibă o pregătire cores
punzătoare, la nivelul exigențelor 
și în direcția preconizată de fede
rație și colegiul de antrenori.

Președintele F.R.H., prof. univ. 
loan Kunst-Ghermănescu. a soli
citat întregii familii a handbalului 
nostru o sporire considerabilă a 
contribuției la realizarea obiective
lor, o mai mare exigență în munca 
proprie, în controlul și îndrumarea 
activității antrenorilor Șj sportivi
lor, o luptă permanentă împotriva 
lipsurilor. Handbalul are largi posi
bilități, unele încă insuficient ex
ploatate pentru a realiza succese și 
mai importante care să contribuie 
la sporirea prestigiului sportiv in
ternațional al României socialiste.

Luînd cuvîntul, în încheierea lu
crărilor plenarei, tov. Emil Chibu, 
secretar ai C.N.E.F.S.. a felicitat — 
în numele Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. — activul handbalului 
pentru succesele realizate în anul 
1973. Ele se datoresc — a spus tov. 
Emil Ghibu — ordinei existente 
în federație, exigenței, preocupării 
pentru perspectivă (calendarul 
cornpetițional pe perioada 1974— 
1976, prezentat plenarei, atestă a- 
ceasta), muncii susținute cu loturi
le masculin și feminin, activității 
prodigioase în forurile ■ inter
naționale.

Printre obiectivele pe care și le-au 
propus, toate de mare răspundere.

MAXIMALE
în conformitate cu indicațiile re
centei plenare a Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport 
trebuie să se situeze, la loc de frun
te, preocuparea pentru o selecție 
în conformitate cu actuala direcție 
dă dezvoltare a handbalului inter
național. punîndu-se un accent de
osebit pe alegerea acelor sportivi 
care au gabaritul necesar.

Handbalul și-a propus și trebuie 
să realizeze obiective maximale: 
locul I la campionatul mondial 
masculin (1974) și la cel feminin 
(1975), medaliile de aur (la băieți 
și la fete) Ia Jocurile Olimpice de 
la Montreal.

Plenara Comitetului F.R.H. a a- 
probat eliberarea din comitet a 
unor membri care nu au avut o 
activitate susținută și cooptarea — 
în locul lor — a tovarășilor gene
ral maior Dumitru Șerban, Ioana 
Micu, Cornel Oțelea, Constantin 
Sandu, Dragoș Hadîrcâ si 
Emil Betea. De asemenea, numărul 
membrilor Biroului F.R.H. a fost 
mărit de la 15 la 17. Iată compo
nența acestuia : loan Kunst-Gher
mănescu — președinte, Dumitru 
Costea, loan Florea și Gh. Săvescu 
— vicepreședinți. Lucian Grigores- 
cu — secretar general, Nicolae Ne- 
def și Gabriel Zugrăvescu — antre
nori federali. Varac Pelenghian. 
Constantin Popescu, Vasile Sidea, 
Ioan Sîrboiu, Mihai Tîrnoveanu, 
Elena Jianu, loan Istrate, Eugen 
Trofin, Dumitru Șerbjn -i Cornel 
Oțele» ■— membri-

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI-FOND
(Urmare din pag, 1)

nuri, iar cei rămași totuși în cursă 
au avut de înfruntat, noul și redte- 
tabilul „adversar" : alunecarea
foarte dificilă pe zăpadă. La acest 
capitol merită1 cu prisosință lăuda
te excepționalele eforturi depuse de 
Gheorghe Voicu pentru a se clasa 
pe un foarte merituos loc II, ca și 
cele ale colegilor lui, Ion Mirzea. 
Gh. Cercel, Nicolae Cristoloveanu 
sau ale studentului la I.E.F.S., Ni
colae Dudu.

Probele feminine n-au avut isto
ric, atît cursa individuală cît și 
ștafeta revenind reprezentantelor 
clubului Tractorul Brașov (antre
nor — Ion Sumedrea), cărora le-au 
revenit în felul acesta două din 
cele 5 titluri naționale, decernate 
la Poiana Brașov. Din păcate, ab
sența Elenei Bășa a diminuat se
rios interesul pentru întrecerile fe
minine, în cadrul cărora s-au mai 
evidențiat doar Iuliana Demeter 
(I. P. Oradea), la ștafetă, și Iulia
na Pața (Vatra Dornei), la indivi
dual.

Am dori să mai abordăm o. pro
blemă, de loc lipsită de importan
ță, mai ales cînd este vorba de 
niște campionate, naționale. Corpul 
de arbitri și-a făcut în general da
toria, dar au existat și fapte care 
au pus sub semnul întrebării lo
ialitatea unora dintre componenții 
lui chiar dacă n-au existat dovezi 
palpabile privind scurtarea de către 
unii concurenti a traseului, dar. în

orice caz, este de dorit ca pe vii
tor comisia județeană din Brașov 
să ia toate măsurile — cele mai 
drastice — pentru a nu se mai pe
trece asemenea acte reprobabile. 
Mai mult, organizatorii trebuie să 
vegheze in permanență asupra tra
seelor amenajate, întrucît am fost 
în măsură să înregistrăm și alte 
fapte, care nu au nimic comun cu 
întrecerea sportivă cinstită : în une
le porțiuni, s-a presărat sare pe 
zăpadă, împiedieîndu-se astfel bu
na desfășurare a concursului la 
ștafetă. Dar faptele rămîn și ele 
aruncă pete greu de șters pe fața 
unui campionat național, pe care 
toți îl dorim în stare să reflecte 
în mod real ierarhiile valorice, să 
constituie o oglindă fidelă a muncii 
depuse, de-a lungul unui an întreg, 
de către antrenori, sportivi și clu
buri.

SI REUȘIT
EXPERIENȚĂ
mărate aplauze frumoasele evoluții 
ale jucătoarelor și jucătorilor de 
ping-pong din România și R.P. Chi
neză, demonstrații de un deosebit 
spectacol și care au constituit o 
excelentă propagandă pentru spor
tul cu mingea de celuloid. De ase
menea, antrenamentele făcute îm
preună cu jucătorii din cele două 
țări au însemnat totodată un in
teresant și fructuos schimb de ex
periență pentru sportivi, pentru 
tehnicienii ambelor loturi. Acu
mulările realizate în urma acestor 
întîlnirica și după turneul juniori
lor români în R.P. Chineză din de- 
cembrie-ianuarie vor influența, 
fără îndoială, favorabil dezvoltarea 
acestui sport în România și R.P. 
Chineză, vor contribui implicit la 
ridicarea măiestriei fruntașilor te
nisului de masă români și chinezi, 
la strîngerea legăturiloi' de priete
nie dintre sportivii respectivi.

Subliniind utilitatea și reușita 
turneului din România — apre
cieri împărtășite pe deplin și de 
gazde — oaspeții noștri au avut cu
vinte de mare satisfacție pentru 
căldura cu care au fost înconjurați, 
pentru prilejul care le-a fost oferit 
ca să cunoască si mai bine succe
sele pe care le obțin în diferite do
menii de activitate oamenii muncii 
din România socialistă.

înaintea plecării din tara noas
tră (luni dimineața) a reprezenta
tivelor de tenis de masă ale R.P. 
Chineze. prim-viceoreședintele
C.N.E.F.S.. general lt. Marin Drag- 
nea, a oferit duminică seara o ma
să în cinstea oaspeților.

BADU I0NIȚÂ [atletism]
Radu Ioniță (maistru tapițer). a 

; început să practice atletismul cu 
I foarte tnulți ani în urmă, prin 1936, 
; ca alergător de semifond, fond și 
cros. în timpul activității sale 
sportive, de aproape două decenii, 
a purtat multă vreme tricoul clu
bului Rapid-București. A fost cam
pion național de mai multe ori, iar 
recordman al țării de două ori: în 
1949 (5000 m — 15:10,8 și 10 000 m 
— 31:48,8), după aproape 15 ani de 
competiții și spre sfîrșitul carierii 
sale sportive.

Poate că numele Radu Ioniță 
să nu le spună prea mult iubito
rilor mai tineri ai atletismului, 
mai ales celor care n-au fost încă 
contaminați de pasiunea pentru 
statistica atletică. Pentru cei mai 
vechi, Radu Ioniță reprezintă ceva 
din epoca, să-i zicem, boemă a 
atletismului nos>tru. Era epoca in 
care antrenamentele se făceau 
cînd și cînd, concursurile erau 
destul de puține, astfel că un 
alergător ca el, dar și ca brașo
veanul Nicolae Chicomban sau 
bucureșteanul Dumitru Tîlmaciu, 
își putea îngădui plăcerea de a 
mai practica în plin sezon,- și un 
al doilea sport. In cazul lor ciclis
mul. Căci, poate n-ați știut. Radu 
Ioniță a fost și un ciclist de... 
primul pluton, participant chiar 
în „Turul României", ca să nu mai 
vorbim de multe alte curse de 
lung kilometraj.

Deși cu mulți ani de activitate 
în urma sa, Radu Ioniță, ca și

marele său rival Dinu Cristea. a 
descoperit — da. acesta este ter
menul — atletismul abia în 1948 ' 
Și cea mai bună dovadă o consti
tuie faptul că abia spre... bătrî- 
nețe a fost capabil Radu Ioniță 
să obțină cele mai bune rezultate, 
să stabilească recorduri, să fie un 
component de bază al echipei na
ționale și chiar să fie selecționat 
în lotul pentru Jocurile Olimpice 
de la Helsinki — 1952.

în vara anului 1949. la Varșovia, 
reprezentativa masculină a Româ
niei a obținut o neașteptată vic
torie asupra echipei Poloniei. Cu 
acest prilej, Radu Ioniță a ciștigat 
două probe (5000 m — 15:18,0 și 
10 000 m — 32:40,8) care au cîn- 
tărit mult în balanța victoriei.

Avîndu-se in vedere lunga sa 
activitate pe tărimul atletismului, 
lui Radu Ioniță i s-a conferit 
titlul de maestru emerit al spor
tului.

NOILE LOTURI REPUBLICANE

Spectaculoasă fază din cursul primei intilniri Politehnica — Voința, dis
putată in sala Olimpia din Timișoara

AZI, DERBY-UL FEMININ
în continuarea seriei de der- 

by-uri, campionatul republican fe
minin de baschet programează, astă 
seară (sala Floreasca; ora 18); me
ciul dintre echipele Voința Bucu
rești Ș> Politehnica, ocupantele

COȘGETERII
După disputarea etapei a XVI-a, 

situația în clasamentele coșgeterilor 
este următoarea :

MASCULIN : 1. Braboveanu
(I.E.F.S.) 395 p; 2. Szell (Poli Buc.) 
382 p ; 3. R. Martinescu (C.S.U. 
Galați) 351 p ; 4. Spîriu (Farul) 304 
p ; 5. Mănăilă (Univ. Timișoara) 
296 p : 6. Oczelak (Steaua)
289 p etc.

FEMININ : 1. Ileana Gugiu (Ra
pid) 288 p; 2. Liliana Rădulescu (Vo
ința Buc.) 263 p ; 3. Rodica Goian 
(Univ. Timișoara) 262 p ; 4. Angeli
ca Tita (I.E.F.S.) 240 p ; 5. Mariana 
Andreescu (Voința Buc.) 237 p; 6 
Suzana Szabados (Politehnica) 
208 p etc.

POLITEHNIC A - VOINȚA
locurilor 1 și 2 în divizia A și 
principalele candidate la titlul de
ținut — acum de Politehnica. Va
loarea componentelor acestor două 
redutabile formații și importanța 
întrecerii pentru poziția în clasa
ment fac ca partida să aibă o de
osebită. însemnătate și să prezinte 
un veritabil punct de atracție pen
tru amatorii de baschet.

Colegiul central al antrenorilor 
de baschet a aprobat următoarea 
componență a loturilor republicane 
lărgite, din eare vor fi selecționate 
echipele României pentru marile 
competiții ale anului 1974 :

MASCULIN : Titus Tarău, Gheor
ghe Oczelak, Gheorghe Cîmpeanu, 
Nicolae Pîrșu, Dorin Dumitru, Cos- 
tel Cernat (Steaua). Vasile Popa, 
Dan Georgescu, Dan Niculescu. 
Mircea Chivulescu (Dinamo), Nico
lae Mănăilă (Universitatea Timi
șoara), Lucian Ivascenco, Vasile 
Pasca, Anton Spînu (Farul), Andrei 
Molnar. Marian Braboveanu 
(I.E.F.S.), Mircea Barna (Politehni
ca Cluj), Sever Osacenco, Cristian 
Flutura? (Lie. 35 București), Au
gust Schuller (Universitatea Cluj). 
Antrenor principal: Mihai Nedef ; 
antrenor secund : Petrică Vasiliu, 
antrenorul principal al lotului de 
tineret ; medic : Tudor Minescu. 
Primele acțiuni : Cupa orașului 
Kosice (2—7 aprilie). Cupa F.R. 
Baschet (Cluj), 12—14 aprilie, Pre
miul orașului Sofia (23—27 aprilie). 
Obiectiv principal al anului: cam
pionatul balcanic (23—28 decem
brie, în Grecia).

FEMININ : Ecaterina Savu, Ga
briela Ciocan, Suzana Szabados 
(Politehnica). Ileana Gugiu, Gabrie
la Bosco (ițăiîid),' Angelică 'Tita', 
Clara Szabo, Viorica Balai, Stefa
nia Giurea, Diana Mihalic, Rodica’ 
Capotă (I.E.F.S), Mariana Andrees* 
cu, Liliana Radulescu, Gabriela Io- 
naș, Gheorghița Bolovan (Voința 
București). Rodica Goian, Ildiko 
Villanyi (Universitatea Timișoara), 
Elena Opriciu (Voința Tg. Mureș), 
Ilona Chvatal (Crișul Oradea), Vio
rica Moraru, Doina Prăzaru, Ileana 
Portik, Irina Szekely (Universita
tea Cluj). Antrenor principal : Si
gismund Ferencz ; antrenor secund: 
Ioan Nicolau ; medic : dr. Marilena 
Iota. Prima acțiune : Cupa F.R 
Baschet (Iași, 24—26 mai) : obiectiv 
principal : campionatul european 
(20—30 august, Italia).

CLASAMENTELE LA ZI
FEMININMASCULIN

GRUPA 1—6 GRUPA 1—6
1. Dinamo 16 16 0 1536—1116 32 1. voința Buc. 15 14 1 1032— 768 29
2. Steaua 16 13 3 1398—1172 29 2. Politehnica 14 13 1 972— 708 27
3. „U“ Timiș. 16 11 5 1274—1171 27 3. I.E.F.S. 16 11 5 14)03— 811 27
4. I.E.F.S. 16 9 7 1280—1242 25 4. ,.U“ Cluj 16 9 7 901— 948 25
5. „U“ Cluj 16 9 7 1242—1176 25 5. Rapid 15 9 6 942— 834 24
6. Farul 16 7 9 1170—1285 23 6. „U" Timiș. 16 7 9 929—1011 23

GRUPA 7—12 GRUPA 7—12
7. LC.H F. 16 6 10 1170—1138 22 7. Crișul 16 10 6 1043— 856 26
8. Voința Timiș. 16 6 10 1040—1228 22 8. Constructorul 16 6 10 879— 924 22
9. Rapid 16 5 H 1199—1307 21 9. „U“ lași 16 6 10 980— 863 22

JO. Poli. Cluj 16 5 11 1029—1153 21 10. Olimpia 16 5 11 741— 945 21
lî. Poli. Buc. * 16 5 11 1135—1272 21 11. Sănătatea 16 3 13 747—1028 19
12. C.S.U. Galați 16 4 12 1021—1210 20 12. Voința Tg. Nîureș 16 1 15 681— 979 17

CU GÎNDUL
LA MONTREAL
(Urmare din pag. 1)

ceputul anului, cicliștii au acope
rit peste 1 800 km și pină la pri
mul concurs (programat la începu
tul lunii martie) vor ajunge la 
3 000 km. v

— Ce vă propuneți pentru 1974. 
an pe care l-am denumit „al mari
lor încercări" ?

— Să accentuăm specializarea la 
contratimp a unor tineri rutieri, să 
constituim o echipă capabilă să 
ciștige Campionatul balcanic și să 
realizăm o performanță — de timp 
— care să ne permită accesul la 
campionatul mondial. Toate acestea 
în ideea de a forma o echipă capa
bilă să-și depună candidatura pen
tru Jocurile Olimpice de Ia Mont
real. Este puțin ? — ne întreabă 
antrenorul Nicolae Voicu.

— Firește că nu. în cazul cînd 
aceste obiective vor fi realizate 
sută la sută...

Plutonul se oprește pentru cîteva 
clipe. -Este capătul primei părți a 
rulajului. Moment prilenic să-i a-

Pregătirea fizică 
generală repre
zintă un obiectiv 
major în antre
namentul rutieri
lor. lată-i în „a- 
telier", lucrînd cu 
rivnă sub supra
vegherea 
norului

Nicolae Voicu

antre- 
emerit

AilITI ClINSlAMlNt AII EVOLUAT IA BUDAPESTA
Elevii Ion Lazăr și Ilie Victor s-au clasat pe locul II

Câțiva dinre elevii Școlii sporti
ve din Constanța au participat, re
cent; la concursul național, deschis, 
al juniorilor din Ungaria, în sala 
din Budapesta Ion Lazăr (1,98 m 
la înălțime! si Ilie Victor (6,80 m

la lungime) s-au clasat pe locul 
doi, iar Viorel Dumitrescu (6,7 s 
pe 60 m), Nicolae Olteanu (7,9 s 
pe 50 mg) și Râul Hangu (14.08 m 
la triplu) au ocupat Jocul trei. La 
concurs au luat parte 550 de atleți 
juniori1

flăm și gîndurile rutierului nr. 1 al 
României, Vasile Teodor.

— Pentru mine — ne spune el — 
lucrurile sînt mai complicate. în 
afara obiectivelor echipei de con
tratimp, Ia care îmi voi aduce con
tribuția la limita superioară a po
sibilităților mele, mai am cîteva 
personale. Mă pregătesc pentru 
„Cursa Păcii" vreau să cîștig o

etapă și să mă clasez printre pri
mii 10 în final. Mă pregătesc 
pentru „Turul României" — vreau 
să-l cîștig Ia această a XX-a edi
ție a sa...

Vasile Teodor n-a așteptat nici 
un comentariu la acest „program 
maximal". S-a urcat pe bicicletă și 
a pornit, parcă cu furie, să par
curgă drumul spre București
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PE TEME ACTUALE

AL ARBITRILOR
excelentul

acum Spar- 
intlnerită, 

consacrării,

Kosicky, 
Bouska, 
printre

mai 
loc. 

Max.

Urban,
Pesice, 

Cermak,

de fotbal 
va sosi 

un turneu 
vechile și

IN TURNEU ÎN ȚARA NOASTRĂ

URGENȚE- PE AGENDA 
COLEGIULUI CENTRAL

Returul campiontului bate 'a 
ușă. Și nu este deloc greu să re
cunoaștem că apixfepe tot ce este 
legat de buna desfășurare a vii
toarelor întreceri a reținut perma
nent atenția celor în drept. Am 
spus, aproape tot, gîndindu-ne că 
a mai trecut totuși ceva neobser
vat din ceea ce trebuia avut în 
vedere în această perioadă pre
mergătoare competiției. Ceva nu 
lipsit de importanță : problema
arbitrilor. Acest vechi și mereu 
actual subiect despre care ba se 
vorbește prea mult, ba este prea _ 
puțin băgat in seamă. Ca, acum. ’ 
de ‘ pildă, cînd toate privirile sînt 
ațintite asupra jocurilor de verifi
care ale echipelor și asupra pre
supusei eficiente a acestora în 
perspectiva campionatului. Ca și 
cum istoria acestor jocuri amicale 
și în deosebi a celor oficiale, ce 
le vor urma curînd, s-ar putea 
scrie fără prezența pe gazon a 
cavalerilor fluierului.

E timpul deci, să punem în dis
cuție — chiar și cu oarecare 
tirziere — șl unele aspecte ale 
tivității arbitrilor divizionari, 
cem aceasta cu intenția de a 
aduce în prim plan o seric 
lucruri, pe care sperăm că și 
legîul central le va include pe 
agenda preocupărilor sale curente, 
pentru a le găsi o rezolvare cit 
mal aproape de realitate $1 nece
sități. Despre ce anume este vor
ba ?

Problema de bază (supusă la 
ora actuală celor mal multe și 
diverse obtecțluni) nl se pare a 
fi aceea care se referă la struc
tura și componența loturilor re
publicane și, în primul rind, a 
lotului divizionar A. în această 
privință trebuie remarcat faptul 
că un număr destul de mare 
dintre arbitrii noștri cel mal va
loroși au depășit media de vîrstă 
(45 de ani) a categoriei din care 
fac parte și se apropie sau au 
ajuns chiar la limita celor 50 de 
ani care practic înseamnă renun
țarea la activitatea oompetițională. 
Este cazul reputaților O. Ghemi- 
gean, A. Bcntu, M. Rotaru, V. 
Pădureanu, care îndeplinesc con
diția de vîrstă a retragerii de pe 
gazon la sfîrșitul acestei ediții de 
campionat. îi urmează, la distanțe 
de cîte un an, Gh. 
Alex. Pîrvu (în 1975), 
povici și Gr. Bîrsan 
I. Drâghici (în 1977)...

Ce se impune în această situa
ție 7 Desigur că o mai justă poli
tică a delegărilor este absolut ne
cesară. Cu alte cuvinte este bine 
ca. începind chiar din acest retur, 
să fie respectată o anumită pro- 
porționalitate pe categorii de vîrs-

SELECȚIONATA DE TINERET (SUB 21 DE ANI]
PLEACA ASTAZI LA VIAREGGIO

în- 
ac- 
Fa-
re- 
de 

Co-

lâmona și 
Gh. Pu

țin 1976),

tă și valoare, în ce privește de
semnarea arbitrilor de centru în 
meciurile primului eșalon divizio
nar. S-ar asigura. în acest fel, 
condiții reale de consacrare a uno
ra dintre eele mai dotate elemente 
ale generației în plină activitate, 
ca de exemplu : C, Ghiță, C. Di- 
nulescu, V. Topan, G. Blau, Tr. 
Moarcăș, Em. Păunescu. In al doi
lea rînd, s-ar putea roda și o se
rie de noi candidați la afirmare 
cum ar fi : R. Stincan, S. Drăgu- 
lici, V. Grigorescu, C. Manușari- 
de etc. în sfîrșit, s-ar crea pre- 
niizele obiective ale unor noi pro
movări din rindurile celor 
autorizați pretendenți la un 
în lotul A, printre care :
Popescu, V. Gligorescu, Fr. Coloși, 
C. Braun, Gh. Retezan, V. Pala- 
descu. Gh. Dragomir, M. Haimo- 
vioi. Cr. Teodorescu, I. Urdea, 
C. Prusac.

în același context, al unei orien
tări îmbunătățite pe planul dele
gărilor, trebuie rezolvată șl mult 
discutata problemă a specializării 
arbitrilor de centru și linie. Cole
giul central manifestă încă des
tule rețineri în această privință. 
Așa se explică cum in toamna 
anului trecut au fost adeseori al
cătuite brigăzi de Divizia A, în 
componența cărora „centrali" cu 
vocație — Consacrați sau în plin 
proces de perfecționare — erau 
obligați să evolueze la tușă, cu un 
randament inferior, în timp ce 
prezența lor, în aceeași zi, la me
ciuri din eșalonul secund era, in
contestabil, de o mai mare utili
tate.

Ar mai fi de amintit, tot cu 
acest prilej și necesitatea unei 
mai bune repartizări teritoriale în 
viitorul apropiat, a celor 33 de 
locuri din lotul A pentru a se putea 
cuprinde toate marile centre ur
bane și cu o veche tradiție fotba
listică. în momentul de față Ca
pitala acoperă cam 42 la sută din 
efectivul total al arbitrilor primei 
divizii, in timp ce orașe ca Arad, 
Bacău, Sibiu, Oradea — ca să 
dăm numai citeva exemple, nu au 
nici un reprezentant în corpul de 
elită al „cavalerilor fluierului" !

Iată dar, enunțate pe scurt, doar 
unele dintre chestiunile de actua
litate legate de activitatea arbitri
lor divizionari, probleme care se 
cer înscrise pe agenda da luci’U 
a Colegiului central. Apropiata 
consfătuire, programată de acest 
for înainte de începerea returului, 
ne va da posibilitatea — sperăm 
— să consemnăm și unele măsuri 
care să constituie un pas înainte 
pe calea dezvoltării fotbalului 
nostru.

Mihai lONESCU

V. STĂNESCU Șl H. PETRESCU 
OBSERVATORI IA MECIUL

ULTIMUL INSTRUCTAJ
AL ARBITRILOR DIVIZIONARI

Și 
în

SPARTA PRAGA, 0 PUTERNICA 
REPREZENTANTĂ A FOTBALULUI CEHOSLOVAC

La invitația clubului 
PETROLUL PLOIEȘTI, 
în țara noastră, pentru 
de trei jocuri, una din 
cunoscutele formații care activea
ză în prima ligă a fotbalului ce
hoslovac. S vorbg de .SPARTA 
PR AGA, echipă la care a jucat, în 
urmă cu cîțiva ani 
Kvasniak.

Dar anii au trecut și 
ta Praga are o echipă 
care bate la porțile 
atrăgindu-și prin jocul practicat 
simpatia miilor de iubitori ai fot
balului. E grăitor în acest sens 
faptul că la meciurile susținute 
în sezonul de toamnă de către 
Sparta au asistat cei mai mulți 
spectatori, 204 082, record al turu
lui. Sparta Praga n-a rămas da
toare în fața suporterilor săi. 
sfîrșitul turului ocupă locul 
după Slovan Bratislava (20 
puncte), Dukla Praga (19 p) și Ba- 
nik Ostrava (19 p), cu care

La
4. 

de

for-

mează plutonul candidatelor cu 
cele mai mari șanse la cucerirea 
titlului de campioană a Ceho
slovaciei, fiind înaintea reputatei 
Spartak Trnava, echipa lui Dobias 
Horvath, Hagara, Kuna și Ada- 
mec.

La sfîrșitul turului. Sparta Pra
ga are următorul bilanț: 1Ș me
ciuri jucate, 8 victorii, doar un joe 
egal, 6 înfrîngeri. 23—19 golave
raj, 17 p. Iată și jucătorii folosiți 
cel mai des de către antrenorul 
KRAUS : Kislinger, Melichar, Kho- 
vanec, Migas, 
Princ, Jurkanin, 
Vesely, Kara, 
care întîlnim și citeva nume con
sacrate, cum sînt internaționalii 
Migas, Jurkanin, Vesely, Melichar,

In cadrul turneului pe oare-1 
întreprinde în țara noastră, Sparta 
Praga va susține primul meci du
minică 17 februarie, la Pitești, cu 
F C. ARGEȘ.

MECIURI AMICALE
METALURGISTUL CUGIR 

CHIMIA RM, VÎLCEA 
2—2 (0—0)

Jocul celor două echipe, încheiat 
cu un rezultat, nedecis (2—2), a 
plăcut numeroșilor spectatori pre- 
zenți în tribune. Au marcat: Dra
gan (min. 50), Codea (min. 70) 
pentru gazde, respectiv C. Nicolae 
(min. 65) și Șutru (min. 88).

' m'. VÎLCEANU? coresp.

VIITORUL VASLUI — NTCO- 
I.INA IAȘI 3—0 (1—0). Au înscris : 
Șerban (min. 10), Blejușcă (min. 
50) și Bruchental (min.

M.
65). 

MOGA, coresp.

OLIMPIA ORADEA — VOINȚA 
ORADEA 9—2 (2—2). Au marcat : 
Sakaci III (4), Stan (2), Șteiner, 
Sebeștien și Bacoș (din 11 m), res
pectiv Arnoțchi (2).

V. SERE, coresp.

Ultimele secvențe din antrenamentul de ieri, Portarul Lăzăreanu 
selecționatei

Selecționata de tineret sub 21 de 
ani a susținut ieri un ultim an
trenament, o ședință de. individua
lizare în care s-a insistat mai ales 
pe deficiențele fizice și tehnice re
levate în cadrul jocului de dumi
nică de la Ploiești. In cursul aces
tei dimineți, cei 16 jucători antre
nați de Cornel Drăgușin.x urmează 
să plece pe calea aerului la Roma 
de unde vor călători cu trenul pînă 
la Viareggio.

Lotul selecționatei (care va evo
lua la această ediție a turneului 
italian sub numele de Rapid) este 
următorul: Lăzăreanu („U“ Cluj) și 
Mihalache (Jiul) — portari ; Puri- 
ma (U.T.A., Matei („U“ Cluj), Con- 
stantinescu (Universitatea Craiova),

Nagy (Steagul roșu), Lucuță (Di
namo) . și Nițu (Jiul) — fundași; 
Rîșniță (Rapid), Schepp (U.T.A.) și 
Stoica (C.S.U. Galați) — mijlocași; 
Crișan (Minerul Baia Mare), Ne
delcu (Gloria Buzău), Stăncescu 
(Universitatea Craiova), Batacliu 
(Progresul București) și Trandafi- 
lon (U.T.A.) — atacanți. Conducăto
rul delegației este N. Popescu, vi
cepreședinte al F.R.F..

Intr-un prim joc ai turneului 
de la Viareggio selecționata noas
tră va întîlni, joi, formația Napoli. 
Partida retur se va disputa, sîmbă- 
tă, urmînd ca învingătoarea din a- 
cest dublu mfeci să întîlnească lu
nea viitoare pe -ciștigătoarea du
blului joc Inter — F.G. Amsterdam.

tuturor jucătorilor 
Foto : S. BAKCSY

GLORIA BUZĂU —
PROGRESUL BRĂILA

3—1 (0—0)

liderul seriei I a susținut, ieri, 
un nou joc de verificare întîlnind 
pe Progresul Brăila. Fotbaliștii bu- 
zoieni au obținut o victorie meri
tată. Au înscris : Stan (min. 46 — 
din 11 m), Stoian (min. 62), Toma 
(min. 
(min.

PREGĂTIRILE

F,

IN LOC IN PRIMELE 5

82),
64).

respectiv Svanțea 
D. SOARE, coresp.

C. BIHOR — MINERUL 
CAVNIC 2—0 (2—0)

controlat jocul Tn 
cînd au marcat

Localnicii au 
prima repriză, 
două goluri prin Colnic (min. 9) și 
Zindros (min. 28). La pauză antre
norul orădenilor, A. Ferenczi, a o- 
perat opt schimbări ! Repriza se
cundă a avut o desfășurare echi
librată, rezultatul menținwîdu-se 
cel stabilit î'n primele 45 de mi
nute.

A arbitrat L. Bothazi (Oradea). 
I. GHIȘA, coresp. județean

GAZ METAN MEDIAȘ — 
MUREȘUL DEVA 1—1

echipei Ceahlăul Piatra 
este alcătuit din jucătorii

Antrenorii Valentin Stănescu 
Nicolae Petrescu au plecat ieri 
R. F. Germania, pentru a urmări 
miercuri, la Frankfurt pe Main, 
partida de baraj pentru C.M. dintre 
selecționatele Spaniei și Iugosla
viei. Antrenorii români vor urmă
ri în special jocul echipei .spanio
le, care, se știe, ne va fi adversară 
în preliminariile viitoarei ediții a 
Cupei Europei. Antrenorul Nicolae 
Petrescu va filma aspecte din tim
pul meciului.

Ultimul instructaj din sulta celor 
șase organizate de Colegiul central ai 
arbitrilor va fi ținut duminică dimi
neața la București. Sint invitați să 
participe arbitrii divizionari (A, B și 
C) diii municipiul București și județul 
Ilfov. De asemenea pot lua parte la 
instructaj toți arbitrii care, din diverse 
motive, nu au participat la preceden
tele instructaje.

Pe agenda consfătuirii figurează pre
zentarea a patru referate (Analiza ar
bitrajelor din turul campionatului 1973 
—197», Aspecte disciplinare, tratate prin 
prisma regulamentelor de joc, Colabo
rarea între arbitri, Uniformitatea în 
arbitraj). Va fi prezentat și un film 
realizat de F.I.F.A., avind ca tematică 
aplicarea articolului 12, din regulamen
tul de joc. Cunoștințele arbitrilor vor 
fi testate printr-o lucrare scrisă.

(1-1)
au ar
in pri - 
a jucat

Peste 1000 de spectatori 
mărit o întîlnire agreabilă, 
ma repriză, echipa gazdă 
mai organizat, dominîndu-și adver
sarul. La reluare, inițiativa a apar
ținut oaspeților. Au marcat : Ar
meana (min. 17) — pentru gazde 
și Moț (min. 40) — pentru oaspeți.

Z. RÎȘNOVEANU, coresp.

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
OȚELUL GALAȚI 3—2 (2—1). Au 
înscris : Manta (min. 17 și 89) și 
Voehin (min. 35), respectiv Dobre 
(min. 29) și State (min. 65).

Lotul
Neamț 
Fugaciu, Nemțeanu — portari; Diță, 
Ghcorghe, leneși, Stîngaciu, Ungu- 
reanu — fundași ; Niță, Constantin. 
Gherghina, Giroveanu — mijlocași; 
Contardo, Nemțeanu, Mustață, Ber- 
ceanu și Cioroparu — înaintași.

Pînă la reluarea campionatului, 
formația antrenată de Alex. Con- 
stantinescu are un bogat program 
precompetițional care cuprinde în- 
tîlniri de verificare cu echipele 
C.F.R. Pașcani, Știința Bacău, Poli
tehnica Iași, S.C. Bacău, C.S.M. Su
ceava etc.

Jucătorii, antrenorul și conduce
rea clubului doresc ca în al 55-lea 
an de existență a clubului, echipa 
de fotbal să termine campionatul 
pe unul din primele 5 locuri ale 
Clasamentului.

Tom» RADU, coresp.

DLDLLL OBIECTIV AL LAROMEIlLlil
Obiectivul echipei Laromet pen

tru returul campionatului este creș
terea calitativă a jocului practicat 
și situarea, în final, în prima ju
mătate a clasamentului. Antrena
mentele se desfășoară zilnic pe te
renul din Bucureștii Noi, sub con
ducerea • antrenorului Ilie Aposto- 
lescu. Participă la pregătiri urmă
torii jucători : Croitoru, Perga, 
Căprioru, Neacșu, Cioca, Ene, Ște
fan, Dioescu, Doboși, Călin, Santa, 
Nedelcu, Gheorghiu, Simionov, Mîr-

DIVIZIONARELOR B SI C
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tori care au depășit virata junio
ratului. Aceștia sînt Manciu, Voicu, 
Pepel, Mateș II, Eobescu. De ase
menea au fost promovați Beledeanu 
și Marin.

șu, Eugen Ion și Logotă (ultimii pa
tru juniori, proveniți din pepiniera 
proprie).

CHIMIA VICTORIA ART RIVALI Gh. MATEI, cores».
Dl TEMUI

a Divi- 
Victoria, 
in (run

ANTRENORUL VARGA...
Fruntașa seriei a XXI-a 

Zie C, Chimia din Orașul 
și-a propus să se mențină 
tea clasamentului, cti toate că are 
rivale puternice, cum sînt, depildă, 
cele două divizionare din Brasov 
C.S.U. și I.C.I.M. Cei doi antrenori, 
profesorii de educație fizică Valen
tin Pirîu și Aurel Eșianu abordea
ză' jocurile returului cu vechiul lot 
în care au fost incluși cîțiva jucă-

Antrenamentele fotbaliștilor de la 
Sirena se desfășoară sub conduce
rea fostului internațional Iosif Var
ga, care muncește cu multă pasiu
ne și pricepere. In lotul echipei au 
fost promovați juniorii : Chelu, 
Docil, Stanciu și Niță. S-au trans
ferat la alte formații : Merlă (la 
Mureșul Deva), Mihalache și Mîn- 
druț (ambii la Jiul Petroșani).

„CUPA
(Urmare (tin pag. 1)

înregistrate performanțe de o bună 
valoare mai alee pentru momentul 
actual, de început al lucrului spe
cific. în răstimpul celor aproape 
patru săptămîni cite au mai ră
mas pînă Ia C.E. de sală de la 
Goteborg va fi timp suficient pen
tru ca aceste, performanțe să fie, 
eventual, întrecute, pentru ca 
alți atleți, români sau străini,

în aer liber nu este abandonatanotimp incert, dar exercițiul fizicPista trebuie ocrotită în acest

SPATIILE PENTRU SPORT
(Urmare din pag. 1)

fostul căpitan nejucător al echi
pei României, finalistă în „Cupa 
Davis".

Prof. Ștefan Georgescu : „Nu cele 
optzeci de rachete sau dulciurile 
alocate zilnic special acestor mici 
sportivi constituie veriga esențială 
in acest moment, ci amenajarea te
renurilor asfaltate. Cei aproape 
100 000 lei alocați de către inspec
toratul școlar al municipiului tre
buie să ne pună la îndemînă o su
prafață de joc corespunzătoare și. 
totodată, un spațiu sportiv în curtea 
liceului care să nu mai fie la dis
creția prafului sau clisei în care se 
metamorfozează zgura în funcție de 
anotimp. Iată de ce ne interesează 
îndeosebi calitatea lucrărilor exe
cutate de întreprinderea de lucrări 
și hidroameliorații speciale (vecină 
cu noi), de ce ne îngrijorează la 
această oră starea precară a plat
formei. denivelată și cu un ciment 
nesolidificat, <deși a fost turnat de

o bună bucată de timp. Vrem să 
credem într-o fericită rezolvare fi
nală. Sperind să avem terenurile 
gata la debutul sezonului în aer 
liber intenționăm să lansăm citeva 
competiții care să angreneze, să sti
muleze și să satisfacă pe sutele de 
doritori ai tenisului din școala 
noastră".

în al doilea rînd, asociația spor
tivă a liceului a înregistrat sub im
pulsul celei mai noi discipline in
troduse în școală, așa cum ne spu
nea secretara comitetului U.T.C., 
Sanda Macovei, „o adevărată efer
vescență". Fapt consemnat, de alt
fel, și în plenara organizației de ti
neret diii trimestrul II unde s-a 
analizat activitatea sportivă și ca
lendarul acesteia. Să fie totuși aci 
numai atracția ineditului, a modei, 
ambele cu priză cunoscută și re
cunoscută în rîndul tinerilor ? Nu. 
pentru că dincolo de conjunctură 
există în acest liceu un factor per
manent care se numpște dragoste 
de sport.

ACTUALITĂȚI
SPORT CLUB TULCEA — 
C.S.U. GALAJI 4—1 (2—1}

Mai insistent! în atac, fotbaliștii tul
ceni au terminat învingători cu 
scorul de 4—1. Au marcat : Stoices- 
cu (min. 7 șl 41), Zaîț (min. 55), Tufan 
(min. 79) pentru Sport Club Tuioea, 
respectiv Marinescu (min, 26).

P. COMȘA — coresp*

SPARTAK PLEVEN — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 0—0

In primul meci al turneului pe care 
îl Întreprinde în Bulgaria, echipa Pro
gresul București a jucat duminică la 
Pleven în compania formației locala 
Spartak, care activează în campionatul 
primei divizii. Partida, dinamică și e- 
chilibrată, s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 0—0. Mîine. Progresul va 
susține la Tîrnovo întîlnirea revanșă 
cu Etiar, formație pe care a întrecut-o 

București. cusăptămîna trecută, la 
scorul de 2—1.

A. S. A. TG. 
ÎNVINSA LA

A.S. Armata Tg. Mureș șl-a început 
turneul în Albania, jucînrt la Tirana cu 
17 NandoriJ una dintre fruntașele cam
pionatului albanez. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 1—0. In conti
nuarea turneului fotbaliștii români vor 
întîlnl miercuri echipa Vlaznia

TURNEUL SPORTULUI STUDENȚESC 
IN BULGARIA

Sportul studențesc, aflată în pregătire 
în Bulgaria, la invitația echipei Dunav 
Ruse, a susținut două partide avind. 
ca partenere formații din Divizia C. 
Bucureștenii au învins In ambele în- 
tîlniri : cu 1—0 pe Boja șl cu 2—0 pe 
Topolobrov.

Mîine, Sportul studențesc va evolua 
la Pteven In compania divizionarei A 
din localitate, Spartak, iar slmbătă. 16 
februarie, la Iambol, unde va Intimi 
formația poloneză Gwardia Varșovia, 
aflată șl ea în pregătire în Bulgaria.

MURES 
TIRANA

DE CRISTAL"

(6,4 s pe 60 m), Carmen Ene 
pe 60 m) și Viorica Viscopo- 
(6,44 m la lungime) și n-a

atingă o formă sportivă mai bună 
pentru „europene".

La această oră trei atleți români 
și-au îndeplinit cerințele de parti
cipare Ia Goteborg, stabilite de 
F.R.A. Este vorba de Dorcl Cris- 
tudor 
(7,3 s 
leanu
lipsit mult ca și Șerban loan, la 
înălțime să fi reușit cei 2,18 m ce- 
ruți, de care l-.au despărțit doar 
2 cm. Din punctul de vedere al fo
rului continental care, cum se știe 
a fixat și el anumite standarduri 
de participare la C.E., au îndeplinit 
aceste prevederi, în afara celor trei 
de mai înainte, Nicolae Perța și 
Erwin Sebestyen (7,8 pe 60 mg), 
Șerban Ioan, Virginia Ioan (1,80 m 
la înălțime, dar la Reggio Emilia) 
și Valentina Cioltan (16,72 m la 
greutate). Dar în intenția F.R.A. 
este ca la Goteborg să nu înscrie 
decît pe acei atleți care au realizat 
cerințele sale, evident mai preten
țioase. dar. iptr-un fel, mai aproape 
de-realitățile-unei competiții de o 
asemenea amploare, cum sînt cam
pionatele Europei. Rămîne, deci, ca 
în perioada de timp care a mai 
rămas pînă Ia 24 februarie (data 
stabilită ca limită pentru realiza
rea âtandarduriloi-) atlcții cei mai 
buni dintre români Să-și înzeceas
că eforturile, în pregătire, să se 
mobilizeze mai mult la concursu
rile din țară și din străinătate, 
pentru a realiza performanțele de 
care sînt capabili, rezultate, care

să le dea dreptul să aspire la fi
nale și chiar la podiumul de pre
miere. O spunem deschis, în cu
noștință de cauză, o comportare, 
așa cum o dorim, a atleților noștri 
în Suedia, nu va fi ușor de reali
zat, dar nici o imposibilitate. Tre
buie însă multă muncă 
mai bună calitate pentru 
rile fiecăruia să poată fi

■ mate în realitate.
Dintre reprezentanții 

val" au reținut atenția prin rezul
tatele obținute săritorul în lungime 
Tudorel Vasile (7,44 m) și cel de 
la triplusalt Bedros Bedrosian 
(15,22 m), care au stabilit noi re
corduri republicane de juniori ca
tegoria I și Mihaela Stoica (8,9 pe 
60 mg) autoarea unui record pen
tru junioarele de categoria a II-a.

Dacă au existat destule prilejuri 
de satisfacție pentru evoluția unora 
dintre atleții noștri, seniori sau ju
niori, au fost și destule' acele ca
zuri în care comportarea, sau, mai 
bine zis, cifrele acestora au lăsat 
de dorit Și avem în vedere, în pri
mul rînd, comportarea tuturor să
ritoarelor în înălțime de la care, 
în mod firesc, trebuie să. avem 
mai multe pretenții. Dar, cum am 
spus șl cu o altă ocazie, ne aflăm 
abia la începutul sezonului com- 
petițional de sală. Aceasta nu tre
buie să ne facă totuși să uităm câ 
acesț sezon durează foarte puțin ! 
Așa că nici un minut nu trebuie 
irosii !

de cea 
ca visu- 
transfor-

„noului

LOTO - PRONOSPORT
APĂRUT CELE MAI

an școlar asociația 
poate mîndri cu fap- 
susținută material de 
membri ai Aioc.iației, 

prin achitarea la zi a cotizațiilor", 
precizează prof. Sergiu Mosoia. La 
care imediat, președintele asocia
ției sportive, elevul Radu Cruceanu 
adaugă cu nedisimulată satisfacție : 
„Am procurat și noi materiale și 
echipamente de sport, din care vă 
rog să rețineți cele 5 perechi de 
schiuri".

Poate: unii dintre dv. veți zîmbi, 
stimați cititori : ce înseamnă, de 
fapt, 5 perechi de schiuri ? Foarte 
mult, pentru o colectivitate de ti
neri care se străduie să se gos
podărească cit mai bine, care se 
bucură că din contribuția sa mo
destă, dar sinceră, are o zestre mai 
mare. Rachetele de tenis le-au pri
mit cadou, schiurile și le-au cum
părat singuri. E uri drum firesc, 
a! participării, al subscrierii. Drum 
pe care se află la liceul „Rosetti ’ 
și îngrijirea complexului sportiv. 
„O asemenea bază materială ca a 
noastră — spunea tovarășa direc-

CUM AU
„în acest 

sportivă se 
tul că este 
toți cei 711

RECENTE PERECHI DE SCHIURI
toare adjunctă Eugenia Mihalache 
— te obligă. Pe tine ca profesor, 
pe tine ca elev, pe tine ca părinte".

Cum a apărut această bază spor
tivă din curtea liceului (pe care 
mai vin să se destindă și alți tineri 
din cartier) ? „Prin contribuția și 
sprijinul nemijlocit al comitetului 
de părinți, prin munca patriotică a 
elevilor mobilizați de U.T.C. și a 
cadrelor didactice, din cotizațiile 
asociației sportive. Și aceleași pir- 
ghii sînt folosite pentru întreține
rea și împrospătarea terenurilor .și 
pistei. în continuarea actualei săli 
unde elevii își desfășoară, deopotri 
vă, activitățile culturale și sportive, 
se află gata turnată temelia unei 
săli de sport, a cărei construcție a 
fost abandonată. Dacă am beneficia 
de un ajutor din partea forurilor 
de resort, similar cu cel vizînd as
faltarea curții, apelînd și la pîr- 
ghiile de care v-am vorbit, am pu
tea realiza o sală adecvată, unde 
baschetul, voleiul, tenisul ar face 
mai mulți prozeliți" — ne spune 
prof. Toma Pușcurică.

„Deși duminicile sportive trebuie

să aibă o periodicitate bilunară — 
afirmă prof. Maria Chera — noi 
le organizăm săptăminal, ca să pu
tem cuprinde cit mai nu;!ț.i copii".

„Iar programul zilnic al sălii — 
adaugă prof. Irene Niculescu — se 
desfășoară neîntrerupt, de la 8 di
mineața la 20,30 seara".

„Am unii colegi care mă compă
timesc pentru sarcina mea, mărtu- . 
risește elevul Radu Cruceanu. Mie. 
însă îmi place mult și sportul 
organizarea lui. Pasiunea, cred 
este cel mai bun planificator, 
e un paradox, eu am timp să 
pregătesc și pentru olimpiadele 
matematică ți fizică, să organizez 
un concurs de șah, să joc eu în 
sumi fotbal, volei și baschet în e- 
chipa clasei mele, a Hl-a B, aflată 
în mare rivalitate cu cei din i< 
III-a D. De altfel, planul de ac 
țiuni al asociației noastre, pe trim.

Ș> 
eu. 
Nu 
mă 
de

..PE TRAIECTUL
...se. pierd multe ore inutil. s<> 

irosesc forțe în acțiuni paralele — 
opinează tovarășa Eugenia Mihala
che. Calendarul nostru, a! liceului, 
care angrenează zeci și zeci de e- 
levi, este dublat de multe ori de

II, a prevăzut 5 duminici (ianua- 
rie-februarie) destinate canipionatu 
lui de baschet, pe grupe de clase 
(de la a IV-a, Ia anul IV), trei ac 
țiuni la schi (Poiana Stinii) — ve
deți de ce vă și aminteam de 
schiuri ? ! — „Săniuța de argint" 
(Predeal), trei duminici (luna mar
tie) pentru campionatul de volei (de 
la a Vl-a la anul IV), un turneu 
de șah (individual) cu două etape, 
patinaj (lîngă noi, Ia „Floreasca”) 
și șase excursii în Munții Bucegi'

„Rivalitatea sportivă dintre clase 
— conchide Sanda Macovei — se 
reflectă și în planurile de muncă 
ale birourilor U.T.C., care prevăd 
multe acțiuni sportive. Acestea, la 
rîndul lor, reflectă dorința vie a 
colegilor mei de a se recrea prin 
mișcare și sport, de a se întrece si 
in afara orelor de clasă"

LICEU - SECTOR"...
participări formale la diverse com 
petiții sportive organizate Ia nive
lul sectorului I“.

„Astfel, în loc să ne concentrăm 
forțele in mobilizarea cîtorva zeci

tere- 
Che- 
doar

de copii pe propriile noastre 
nuri — adaugă tovarășa Maria 
ra — ne dispersăm, însoțind 
cîțiva elevi la întreceri slab orga
nizate de către sector. Nu există, 
cred eu, o concordanță între comi
tetele U.T.C. și C.E.F.S. ale sec
torului". ’

„Iată un exemplu, ne spune Radu 
Cruceanu : la sfîrșitul anului tre
cut am fost anunțați să participăm 
la un cros doar cu o zi înaintea ac
țiunii, ca ajunși, totuși, la locul star
tului (in centru! orașului), să ni se 
spună că nu mai era nevoie de 
noi.... Și in loc de cros pe bd. Ma- 
gheru, ani făcut o plimbare pe 
jos !“

*

Concluzia ? Sportul în liceu. nu 
este tratat ca o sarcină, ci ca o 
preocupare majoră, permanentă,' a 
conducerii școlii, a cadrelor didac
tice de specialitate, a organizației 
de tineret, astfel încît fiecare elev 
să poată spune, mai devreme sau 
mai tîrziu, că educația fizică n-a 
fost doar un obiect de studiu, ci o 
necesitate, că sportul n-a fost o 
obligație impusă din afară, ci un 
mijloc tonifiant și recreativ.

informează
CIȘTIGATORII PREMIILOR ATRI
BUITE LA TRAGEREA EXCEP
ȚIONALĂ LOTO DIN 29 IANUA

RIE 1974

Categ. 1 : 1) Toma Alexandru 
din comuna Săulia de Cîmpie, jud. 
Mureș, 2) Cîndea Nicolae și 3) Ha
giu Ilie, ambii din București, fie
care cîte un premiu de 100.000 lei, 
din care un autoturism „DACIA 
1300“, plus diferența în numerar.

Categ. 2 : 1) Stănescu Petre din 
Oraiova și 2) 
Focșani, cîte 
CIA 1300".

Categ. 3:

5. Csistian Anton din Reșița, 6. Ni- 
coară Iancu din comuna Buchin, 
jud. Caraș-Severifi, 7. Moroianu 
Marin din Constanța, 8. lozsa 
nios din comuna Lăzărești, 
Harghita, 9. Cubitchi loan din 
ia-Mare, 10. Kerestez 
București, 11. Tifrea 
Craiova și 12. Gospel 
București.

• AZI ESTE ULTIMA 
procurarea biletelor la 
Pronoexpres de mîine.

e Continuă vînzarea
pentru tragerea -excepțională Pro
noexpres din 17 februarie a.c., care 
se desfășoară într-o nouă .formula 
tehnică.

Gyula 
Alexe

Roza

Vil- 
jud.

din 
din

Stoenescu Nicolae din 
un autoturism „DA-

ZI pentru 
tragerea

biletelor

1) Vasiile C. Vasile 
din comuna Potlogi, jud. Dîmbovi
ța și 2) Rece Matei din Corabia, 
jud. Olt cîte un autoturism „SKO- 
DA S. 100“.

Categ. 4 : 12 excursii a cîte lin 
ÎOe în U.R.S.S., plus diferența în 
numerar pînă la 10.000 lei : 1. Go- 
gescu Nicolae din comuna Bogați. 
satul Valea Zîmbrei, jud. Argeș, 2. 
Bucur Ionel, din 
lescu Gheorghe 
Botoșani, 4, Mitu

PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 6 FEBRUARIE 1974 :

Bacău, 3. Chiri- 
din Dorohoi, jud. 
Elena din Brăila,

Extragerea I : Cat. 1 : 1,70 variante a 
40 987 lei ; cat. 2 ; 3.20 variante a 21 774 
lei ; cat. 3 : 25,75 a 2 706 lei: cat. i : 82.90 
a 840 lei; cat. 5 : 145.30 a 480 lei; cat. 6: 
5 584,40 a 40 lei.

Extragerea a II-a : Cat. B ; 11,15 va
riante a 7 909 lei; cat. c : 51,20 a 1722 
lei; cat. D : 2 212,53 a 60 lei; cat. ,E ; 
148.45 a 200 Id ; cat. F; 3 109 a 41) lei.

Report categoria A: 127 429 lei.



AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE ECHIPEI NAȚIONALE 1 Lft MOSCOVA, ÎN MECI AMICAL

5 MECIURI INTER - TARI-5 VICTOffll!
Anul acesta rugbyștii tricolori 

iau startul în cinci curse, propu- 
nîndu-și — așa cum ne-au măr
turisit antrenorii lor, Petre Cos- 
mănescu și Valeriu Irimescu — 
un plan deosebit de ambițios, rea
lizarea unei serii de victorii în 
toate cele cinci întreceri. Este vor
ba, mai intii, despre partidele ofi
ciale .din sezonul de primăvară cu ■ 
reprezentativele Marocului (3 mar
tie, la Casablanca) șî cu cele ale 
Poloniei (14 aprilie) și Spaniei ,s 
<19 mai), ambele la București, în 
cadrul campionatului european 
F.I.R.A., în care echipa țării noas
tre vizează locul doi (după cum 
se știe, în primul joc din cadrul 
acestei competiții care a avut loc 
anul trecut la Valence, formația 
noastră a pierdut, in fața Franței, 
în condițiile discutabile, cunoscu
te). Deci trei partide oficiale, că
rora li se adăugă în toamnă alte 
două cu echipele R. F. Germania 
(meci amical) și Franței (joc de 
data asta oficial, în contul viitoa
rei ediții a campionatului F.I.R.A.). 
Si aceste două întîlniri vor avea 
loc în țara noastră. Iată, așadar, 
că obiectivul tricolorilor oricit ar 
părea el de îndrăzneț, este reali
zabil. Singurul lucru care l-ar 
condiționa (firește, contează și mo
dul de prezentare al adversarilor) 
este pregătirea la un nivel cit mai 
înalt a rugbyștilor noștri care tre
buie aduși în forma maximă în 
ziua meciurilor.

Conștienți de acest amănunt
sențial, antrenorii au și luat un 
prim contact cu jucătorii vizați a 
îmbrăca tricourile naționalei, pe 
care i-au convocat La un prim

e-

ciclu de pregătire. Au răspuns 
prezent la apelul antrenorilor 28 
de jucători (mai puțin cei de , la 
Farul, plecați în turneu în Țara 
Galilor și alți cîțiva reținuți de 
diverse treburi profesionale, exa
mene etc). Iată-i pe cei 28, în or
dinea posturilor, pe care le ocupă 
în teren : fundași: Durbac (Steaua) 
și Chiciu (Universitatea Timișoa
ra) ; aripi; Radu Ionescu, Vasili- 
că și Teleașă (toți de la Steaua), 
Ion Constantin și Ioniță (ambii Di
namo) ; centri: Nica (Dinamo) și 
Radu Marian (Olimpia) ; mijlocași 
la deschidere: . Alex. Dumitru 
(Steaua) și Mihai Nicolescu (Spor
tul studențesc) care se va prezen
ta la pregătirile lotului după 
18 februarie; mijlocași la grăma
dă : Mateescu (Steaua) și Bărgău- 
naș (Grivița roșie); înaintași linia 
a treia: Postolache și Achim (am
bii Steaua), Agavriioaie (Chimia 
Năvodari), Al. Pop și Stoica Enciu 
(ambii Grivița roșie), Tătucu (Uni
versitatea Timișoara) și Fugigi 
(Sportul studențesc) ; linia a doua: 
Atanasiu (Sportul studențesc) și 
Șerban (Steaua) ; linia intîia, pi- 
lieri: Ciornei, și Cioarec (ambii 
Steaua), Dinu (Grivița roșie) și Io
niță (Universitatea Timișoara); ta- 
loneri;
teleean

Ați 
primii 
Lor. 
vor adăuga pe parcurs (pentru că 
mai sînt, desigur, 
merită), un 
muncă !

Munteanu (Steaua) și Or-
(Știința Petroșani).
făcut astfel cunoștință cu 
selecționați ai anului 1974. 

și tuturor celor care li se

și alții care 
călduros spor la

D. CALLIMACHI

NUMEROȘI PUGILiSTI ÎNSCRIS!T 3 ,

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE TINERET
La Kiev a avut loc prima reuni

une a comitetului de organizare a 
Campionatelor europene de box pen-

TELEX
tn cadrul concursului atletic internațio
nal desfășurat pe teren acoperit la Var
șovia. sportivele poloneze au obținut 
două rezultate de valoare. Grazyna 
Rabsztyn a stabilit un nou recofd mon
dial in proba de 6o m garduri, cu timpul 
de 7.9. iar cunoscuta sprinteră Irena 
Szewinska a egalat recordul mondial în 
proba de 60 m plat, cu rezultatul de 
7,1. Alte rezultate : prăjină — SUusarski 
5.16 m; 1 soo m (f) ~ ‘ ------- "
m " .......................
■
Cu 
de _ , ___ ___  ..
american Marshall Dill a stabilit 
mai bună performanță mondială 
proba de 300 yarzi, cu timpul de 29,3. 
Vechiul record era de 29,5 șl aparținea 
aceluiași atlet.

Pracek 4:22,0; 60 
g (b) — Wodzihski 7.6.

prilejul concursului atletic „indoor* 
la East Lansing (Michigan), sportivul ----- cea 

in

t-ru tineret (pugiliști pînă la 20 de 
ani) ce se vor desfășura în capitala 
R.S.S. Ucrainiene intre 1—9 iunie. La 
competiție și-au anunțat participarea 
sportivi din 29 de țări membre ale 
Asociației europene de box amator. 
Campionatele vor fi precedate de cîte
va reuniuni de lucru ale Comitetului 
și comisiilor A.E.B.A.

Europenele de box pentru tineret, 
inaugurate în anul 1970, se află la a 
treia ediție. Cele două ediții prece
dente s-au disputat la Budapesta și 
București. La întrecerile desfășurate 
la București în anul 1972, primul loc 
pe echipe a fost ocupat de boxerii 
sovietici, cu 6 medalii de aur, una 
de argint și două de bronz, urmați 
de cei din România — patru medalii 
de aur, una de argint și două de 
bronz, și de pugiliștii polonezi cu o 
medalie de aur. una de argint și trei 
de bronz.

FOTBALUL LIBIAN A REALIZAT MARI PROGRESE
IMPRESIILE ANTRENORULUI

LA REVENIREA DE LA
...11 știam la Benghazi. Plecase 

prin ianuarie ’72 să antreneze, îm
preună cu Ozon, naționala Libiei 
și, paralel, și o echipă de club. Nu 
cunoșteam ziua exactă cînd se va 
reîntoarce. A sosit la începutul a- 
cestei luni. Și, la două zile după 
venire, ne-a vizitat la redacție cu 
atitea impresii frumoase din Libia 
și cu o sete de... noutăți. întreabă 
despre ultimii debutanți, despre noii 
antrenori și, mai ales, despre ma
rea sa dragoste, Progresul ; „Am 
suferit enorm pentru Progresul, 
nu-mi venea să cred că e, acolo, 
în coada Diviziei B... Ce echipă a- 
veam odată în Dr. Staicovici și ce 
generație talentată se ridicase in 
parc, atunci cînd am plecat!... Ce 
credeți, acum se mai poate salva?” 
întreabă și de Tănăsescu, actualul 
fundaș al Sportului studențesc, ju
cătorul pe care el îl ridicase Ia 
Flacăra Roșie, și îl recomandase 
cu atîta încredere Progresului. 
Oaidă întreabă foarte multe, dar 
nu rămînem nici noi... datori ur- 
mînd, firesc : „cum a fost ?“

— A fost o utilă experiență, mai 
ales pentru un antrenor, totuși, 
tînăr.

Atîta a spus, eu modestia care 
l-a caracterizat mereu. Experiența 
aceasta a însemnat, însă, și cîș- 
tigarea titlului de campioană cu 
Ahli Benghazi, anul trecut, și ela-

IN „INDOOR Ll“ Dl LA DOliSION

WOODS ÎNVINGE din

Pf FEUERBACH

N. OAIDĂ,
BENGHAZI
locul II în ultima edițiesarea pe

după Ahli Tripoli, echipa lui Ozon 
(„Dacă era criteriul golaverajului, 
ca la noi, tot eu cîștigam titlul și 
acum, așa, însă, la egalitate de 
puncte, s-a jucat un meci de baraj 
la Tripoli, am pierdut cu 1—0 și 
echipa lui Titus a și intrat in «fo-

Cupei campionilor Africii"),

NOU

in lungime a 
Joshia Owusu 
de 7.69 m. ur-

NEW YORK, 11 (Agerpres). — Cir
cuitul atletic . „indoor" al S.U.A. a 
programat la Houston (Texas) un 
nou concurs internațional, la startul 
căruia au fost prezențl componenți ai 
lotului american și sportivi de va
loare din alte țări.

Proba de săritură 
fost ciștigată. de 
(Ghana) cu rezultatul
mat de americanul Randy Williams
— 7,67 m. Recordmanul mondial în 
proba de săritură in înălțime, Dwight 
Stones (S.U.A.), a terminat învingă
tor cu 2.16 m, iar compatriotul său 
Leonard Hilton a cîștigat cursa de o 
milă cu timpul de 3:58,2. în proba 
de aruncarea greutății, George Woods
— 21,18 m. l-a învins din nou pe A) 
Feuerbach — 20,84 m.

Alte rezultate : 100 y — Gene 
Pouncv 9,5 : 550 y — Jim Bolding 
46.5 ; 880 y — Carl Lawson (Jamaica) 
1:51.7 ; 120 y g — Willie Davenport 
13.7 ; prăjină — Dave Roberts 5,03 m.

ContinuindU-și pregătirile in vederea 
participării la apropiate'® campionate 
mondiale de handbal, programate între 
28 februarie și 10 martie în R.D. Ger
mană. selecționatele masculine ale R.D. 
Germane șl Norvegiei s-au intîlnit la 
I elDzjg inttiun joc de verificare. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
26—18 <13—81.

Marele maestru brazilian Heurtque Costa 
Mecklng a obținut prima victoria în ca
drul meciului pentru titlul mondial de 
sah, pe care-1 susține la Augusta (Geor
gia) cu marele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi. După cum se știe cea de-a 12-a 
partidă a fost întreruptă la mutarea a 
42-a. La analiză, avantajul material deți
nut de Mecking s-a dovedit a fi decisiv, 
ceea ce l-a făcut pe Korcinoi să cedeze 
fără joc. în prezent scorul este 
6‘A—5% în favoarea marelui 
sovietic.■
Concursul 
fășurat in 
cîștigat la
Franco Bitossi, cronometrat pe distanța 
de 88 km în 2 h 04:0 (medie orară de 
42,581 km). In același timp cu învingă
torul au fost creditați compatriotul său 
Mingardi, belgianul Eddy Merckx, da
nezul Mortensen și alți șase concurenți. 
Campionul mondial Felice Gimondi (Ita
lia) a sosit cu grosul plutonului, 
zece secunde de ciștigător.

de 
maestru

internațional de ciclism des- 
circuit la Viareggio a fost 
sprint de rutierul italian

TURNEE DE TENIS
ST. PETERSBURG. — Primul tur

neu al grupei a Il-a a Circuitului 
W.C.T. s-a încheiat la St. Peters
burg (Florida) cu victoria austra
lianului John Newcombe, care l-a 
întrecut în finală cu 6—0, 7—6 pe 
Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.) în 
finala probei de dublu, cuplul aus
tralian John Newcombe-Owen Da
vidson a dispus cu 6—3, 6—4 de 
perechea americană 
ner-Charles Pasarell.
turnee ale circuitului se dispută, în 
această săptămînă, la Toronto (gr. 
I) și Bologna (gr. IIT).

• cătorul american Jimmy Connors a 
terminat învingător, cîștigînd cu 
6—2, 6—2 finala susținută în com
pania vest-germanului Karl Meilor, 
în finala probei de dublu, tenisma- 
nii vest-germani Karl Meiler și 
Jurgen Fassbender au întrecut cu 
6—0, 6—2 perechea Bob Hewitt 
(R.S.A.)-Vitas Gerulaitis (S.U.A.).

Clark Graeb- 
Următoarele

NORTH LITTLE ROCK. — Au 
luat sfîrșit întrecerile turneului in
ternațional „indoor" de la North 
Little Rock (Arkansas), din cadrul 
circuitului federației americane de 
tenis. Conform pronosticurilor, ju-

FORT LAUDERDALE. — Victo
ria în turneul internațional feminin 
de la Fort Lauderdale (Florida) a 
revenit tinerei jucătoare americane 
Chris Evert, care a cîștigat prin 
Reprezentarea australiencei Kerry 
Melville, accidentată. în locul fi
nalei, s-a jucat o partidă demon
strativă între Chris Evert și fosta 
campioană Althea Gibson. A cîș
tigat Evert cu 6—1, 6—2

și clasificarea naționalei Libiei pe 
locul V într-o cupă interzonală la 
care 
fost 
ales 
nat 
mai 
tul I 
mult"). Aflăm și lucruri interesa ri-

au participat 10 echipe. („A 
pentru multi o surpriză, inai 
că naționala libiana a termi- 
înaintea unor țări cu fotbal 
dezvoltat, dar fotbalul și spor

ii bîan in general au progresat

te legate de fotbal (..O etapă se 
disputa in trei zile, vineri, sîmbă- 
tă și duminică, pentru a se evita 
concurența în unele orașe care au 
două, sau trei echipe !“) și de cli
mă („N-a fost o problemă prea 
mare aclimatizarea, poate numai 
vîntul acela numit «ghibli» m-a 
speriat la început”), însă accentul 
discuției cade pe „practica celor 
doi ani de antrenorat".

— Am experimentat foarte multe 
procedee tehnico-tactice intr-un 
ritm de lucru crescînd care a atins 
și șase antrenamente pe săptămînă, 
cu o echipă obișnuită piuă atunci 
cu 2—3 ședințe de pregătire. Cei 
doi ani au reprezentat pentru mine 
și o excelentă experiență psiho- 
pedagogică, element atît de necesar 
în munca unui antrenor. Iar, din
colo de toate, în acești doi ani nu 
am renunțat o clipă la idealul meu 
— jocul ofensiv. Ani avut mereu 
cel mai bun atac din campionat, 
pentru că, efectiv, am dorit acest 
lucru, și am fost foarte mult aju
tat de jucători și de conducătorii 
clubului din Benghazi, foarte re
ceptivi la tot ce e nou. De altfel, 
acest mare interes pentru activita
tea sportivă 1-arn intîlnit pretutin
deni în Libia, unde eforturile pen
tru progresul acestei activități sînt 
remarcabile.

— Și acum, ce va urma ?, 
naște firesc ultima întrebare.

— Cîteva zile, foarte puține, to
tuși, 
găti, 
mul 
apoi, 
mai 
pletat toate 
și în A și 
să găsesc o

MOSCOVA, 11 (prin telefon). Luni 
seara, in sala Kunțevo din Moscova, 
a avut loc partida internațională a- 
micală dintre formațiile masculine 
de handbal ale Uniunii Sovietice și 
României. La capătul unui meci de 
mare luptă, victoria a revenit gaz
delor cu 22—19 (10—8). Handbaliștii 
români au inceput meciul mai slab, 
fiind conduși la un moment dat cu 
4 puncte. Ei au reușit insă să re
monteze și in min. 49 scorul deve-

nise egal : 15—15. Apoi, in finalul 
întilnirii. cîteva imprecizii ale spor
tivilor români au permis gazdelor 
să-și asigure victoria. Au marcat ; 
Birtalan 8, Stock! 5, Gațu 2, Tudo- 
sie 2, Kicsid 1 și Cosma 1 — pentru 
România, Maximov 5, Lagutin 4, 
Klimov 4. Kravțov 2. Cikalaev 2, 
Usatii 2. Kulev 2 și Oganezov 1 — 
pentru U.R.S.S.

Următoarea jwtidă va avea loc 
miine după amiază, tot la Moscova.

FALUN (SUEDIA) 16 - 24 FEBRUARIE

Sportivi din 
la „mondialele"

Organizatorii suedezi se stră
duiesc de mai multă vreme să dea 
marelui eveniment al sporturilor 
de iarnă (16—24 februarie) o stră
lucire deosebită. Este Vorba, desi
gur, de campionatele mondiale de 
schi nordic, programate la Falun 
(Suedia). Se așteaptă ca la startul 
probelor să se prezinte reprezen
tanți a 30 de federații din toată 
lumea. Va fi fără îndoială campio
natul . cel mai • reprezentativ sub 
cest aspect.

a-

se
SCANDINAVII — CA 

ÎNTOTDEAUNA

30 de țări
de schi nordic

sovietice, marile nădejdi ale Nor
vegiei le constituie Odvar Braa, 
Ivar Formo, Pal Tyldum și Magne 
Myrmo. Tineri de 22 ani, Braa și 
l’tjrmo sint fără îndoială marii 
favoriți. Ei se antrenează zilnic, 
profesiile lor ținîndu-i lingă na
tură, iarna pe schiuri, iar vara pe 
schiuri de antrenament prevăzute 
cu rotile. Veteranul forinației 
este pădurarul Pal Tyldum, cam
pion olimpic al „maratonului ză
pezilor". El a suferit o fractură 
și s-a refăcut cu încetul.

PE TEREN PROPRIU.,.

pauză, timp în care voi pre
rie fapt, examenele din ulti- 
an al Facultății de drept. Și 

nou in arenă! Știu, e 
acum cind s-au com
posturile de antrenori 

în B. Dar, sper totuși 
echipă de perspectivă !

din 
dificil

Principalii favoriți sînt desigur 
schiorii scandinavi. Ei beneficia
ză de o perfectă cunoaștere a con
dițiilor de parcurs și in general

Federația suedeză a făcut a- 
pel la Sixten Jernberg, fost 
multiplu campion olimpic, pentru 
a duce echipa la victorie. Antre-

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BOB PENTRU TINERET

CERVINIA, ,11 (prin telefon). — 
Cu două coborîri excepționale în 
prima zi, echipajul Italia I com
pus din Fausto Soravia-Fernando 
Canelli și-a păstrat poziția de lider 
în clasamentul campionatului euro
pean de bob pentru tineret și după 
ultimele două manșe desfășurate 
luni dimineață. Fausto Soravia este 
un sportiv calm, are multă sigu
ranță și mai ales o bogată expe
riență pe pista din Cervinia pe 
care, pînă la data campionatului 
european a efectuat zeci și zeci de 
coborîri de antrenament. Principa
lii adversari ai italienilor, vest-ger- 
manii Hamgold-Lehmann. în ulti
mele două manșe, emoționați de 
perspectiva locului I în clasament 
pe care îl atacau au mers timorați, 
făcînd numeroase greșeli care i-au 
coborit pe locul VI în clasamentul 
final al întrecerii.

Și Iun), timpul a fost excelent. 
Soare, atît cit să atragă de o parte 
și de alta a pîrtiei, mii de specta
tori, dar și ger care să mențină 
pista de întreceri in condiții de 
concurs ideale. în general s-a mers 
mai rapid decît duminică, 
portare remarcabilă avînd, 
ta aceasta, și concurenții 
Pe porțiunea de lansaj, în 
echipajele Vulpe-Tupea și

Bîrsan au realizat timpi apropiați 
ca valoare de aceea a fruntașilor 
clasamentului. Faptul explică în 
bună măsură și poziția mai bună 
în clasament cucerită de primul 
echipaj (de tineret) al țării, după 
ultimele coborîri. Reamintim că în 
concurs au intrat 27 de echipaje, 
toate reușind să încheie cu bine 
ambele zile de întreceri. Iată cla
samentul general: 1. Fausto Sora- 
via-Fernando Canelli (Italia I) 
4:54,40, 2. Stengl Manfred-Kern
Gert (Austria I) 4:56,34, 3. Torriani 
Dancario-Feti Marco (Elveția I) 
4:57,96, 4. Pichie-Ballat (Elveția
IV) 4:58,19, 5. Lusti-Fluckigel (El
veția II) 4:58,47... 13. Constantin
Vulpe-Mihai Țupea (România I) 
5:01,66.... 18. Ștefan Chițu-Consțaiț- 
tin Bîrsan (România II) 5:05,35... 
21. Eugen Bogdan-Valeriu Bunea 
(România III) 5:12,54.

Mirceo M. IONESCU

deO vedere generală a centrului 
vîrful marei trambuline.

sporturi de iarnă de la Falun, din
~oto ; PRESSENSBILD-StockJiolm

în 
pe 

echipele 
Suediei

se sprijină pe o solidă tradiție 
parcurgerea marilor distanțe 
schiuri. Numai că în “~U! 
naționale ale Norvegiei, 
și Finlandei s-au petrecut schim
bări sensibile. Vechii campioni 
sînt din ce în ce mai stînjeniți 
în performanțele 16?" db: tinerii <Se 
își așteaptă consacrarea.

După opinia presei suedeze și

s-au desfășurat în mod 
Lime, o localitate situa- 
km de Falun, locul de 
al lui Jernberg, Oficia-

o corn- 
de da- 
români. 
special,
Chițu-

GHEORGHIU A REMIZAT

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
MONDIAL DE PATINAJ VITEZA

MECIURI AMICiLE • CONTINUA

ÎNTRECERILE PENTRU „CUPA EUROPEI'1 LA SCHI

Cea de-a 23-a ediție a tradiționalei corn- 
petiții, internaționale de spadă dotată cu 
^Trofeul Spreafico" s-a desfășurat Ia 
Milano și a fost ciștigată de scrimerul 
sovietic Asot Karagian, care l-a între
cut în baraj pe Alex Pusch (R. D. Ger
mană), ambii totalizînd cite 4 victorii, 
î-au urmat în clasamentul final ; Gydzo
Kulcsar (Ungaria), Francois Jenne 
(Franța), Sandor Erdds (Ungaria) — 
c^te 2 v și Zoltan Nemere (Ungaria) — 
1 v.

Continnindu-și turneul in U.R.S.S., 
chipa de lupte libere a S.U.A. a evoluat 
la Minsk în compania selecționatei țării- 
gazdă. Luptătorii sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 16—2.

GBUPA 1 
(roșie)

CLASAMENTELE CIRCUITULUI W.C.T
Alc-son 24 p; 8—3, J. _ 

xander și C. Drysdale 
22 p: 10. Ph. Dent 17 p.

GRUPA 2 
(albaștri)

ton 32 p; 9. B. Iovano- 
viel 25 p: 10. Ch. Pa- 
«arell 22 p.

GRUPA 3 
<verde)

i

Năstase 237
P
P
5.

6.

p;
3.
4. 

M. 
T.

Pilici 114 
Gorman 102 
Okker 85 p;

Orantes 62 p: -
Roche 40 p: 7. A. Patti-

J. Newcombe 132
2. A. Metreveli 127
3. S. Smith 90 p; 4.

1. 
p; 
p;
R. Case 60 ps 5. R. Ra
mirez 52 p; 6. J. Hre- 
bec 49 p; 7. B. Gott
fried 34 p; 3. D. Stock-

I. J. Kodes 205 p; 2. 
R. Laver 80 p; 3. A. 
Ashe 75 p; 4. R. Taylor 
67 p; 5. A. Panatta 63 
p; 6. B. Borg 45 p; 7—8. 
M. Cox șl O. Parun 32 
p; 9. H. Solomon 25 p; 
10. P. Gerken 20 p.

SI CU LOMBARDY
MADRID. 11 (Agerpres), - 

runda a șasea a turneului inter
național de șah de la Torremolinoș 
(Spania). Quinteros l-a învins pe 
Bellon, Martin pe Langeweg. Sanz 
pe Esteves, iar Ostoici a cîștigat _ 
la Ruiz. Partida centrală a rundei, 
disputată între marii maeștri Florin 
Gheorghiu și William Lombardy 
(S.U.A.), s-a încheiat remiză la mu
tarea a 19-a.

în. clasament conduce Jim Tarjan 
iS.U.A.) cu 4Vs puncte 
întreruptă, urmat de 
nia) — 4’.'2 puncte,
(S.U.A) — 4 puncte, ________
(Finlanda) — 3fij puncte și două 
partide întrerupte, Gheorghiu (Ro
mânia) și Quinteros (Argentina) — 
cite 3'2 puncte etc.

șj o partidă 
Sanz (Spa- 

îrombardy 
Vesterinen

r i

STEN STENSEN

2:01,90, iar 
învingător 

„maraton" de 10 000 m, cu
gat proba de 
Sten Stensen 
în proba 
timpul de 15:18,55.

★
La Tampere s-a disputat intilnirea 

internațională amicală de hochei pe 
gheață dintre echipele reprezentative 
ale Finlandei și Cehoslovaciei. Hochc- 
Ișt.ii finlandezi au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0, 1—0, 0—0), prin 
golul marcat ' -
tul 29.

1 500 m in 
a terminat

de Peltonen în miiru-

★
de spectatori au urmă- 
meciul internațional de

Peste 8 000 
rit la Praga 
hochei pe gheață dintre. selecționata 
de tineret a Cehoslovaciei și forma
ția „.London Lions". Victoria a reve
nit oaspeților cu scorul de 4—1 (0—0, 
3—1. 1—0), prin golurile 
Jacoby (2), Wing și 
Punctul gazdelor a fost 
Sykora.

marcate de 
Lunds trom. 
înscris de

ACESTE MAȘINI MINUNATE • ••
De cînd computerul a fă

cut treabă bună cu Iile 
Năstase, avem mai multă în
credere în capacitatea sa 
de o rezolva problemele 
sportului. Exista, la finele a- 
nului trecut, o dispută apri
gă în tenis: care este cel 
mai bun jucător din lume, 
Năstase sau Newcombe ? 
Părerile specialiștilor au fost 
foarte împărțite, ca de obi
cei. Campionul român era 
recomandat de locul întîi 
in Marele Premiu — F.I.L.T. 
și nu mai puțin de opt 
mari turnee cîștigate, printre 
care Roland Garros, Roma 
și Masters-ul. Australianul 
se prevala de victoriile sale 
Io Forest Hills și in Cupa 
Davis. Lumină deplină a a- 
dus computerul Asociației 
jucătorilor de tenis (A.T.P.), 
programat pe calculul de 
rezultate. înaintea recentu
lui turneu „indoor* de Io 
Philadelphia, au fost intro
duse în ordinator fișele de 
palmares ale tuturor celor 
84 de jucători participanți, 
pentru a stabili ordinea fa- 
voriților. Rezultatul : 1. Nâs- 
tase, 2. Newcombe (Smith 
era „diagnosticat" abio ol 
5-lea...). Modest, sau ironic, 
llie ar fi replicat: „Poate a 
greșit și computerul..."

Nu, desigur, computerul

A.T.P.-uIui n-o greșit. Și o- 
cum, ne gîndim că tootă 
munco de clasificare a te- 
nismanilor, care ne dă întot
deauna atîto bătaie de ccp, 
poate fi foarte bine făcută 
de aci încolo prin calculul 
electronic. Dar nu numai 
pentru clasamente poate fi 
bun computerul. El este me
nit — fapt evident — unor 
activități mult mai vaste în 
acest domeniu.

Recent, Io campionatele

nui dulăpior in camera se
cretariatului de concurs.

E drept, treaba compute
rului de la Zagreb n-a fost 
totdeauna fără cusur. Au 
existat cîteva „bene", dar 
poate că nu atit mașina era 
de vină, cit oamenii puși 
să-i declanșeze contactele, 
în special la anunțurile de 
note pe tabelul luminos au 
existat greșeli trebuind a fi 
corectate și tribunele s au 
omuzat copios atunci cind

nuită de părtinire. Compu
terul „Nixdorf", despre care 
am amintit, era o simplă 
mașină de calculat rezulta
te, cele comunicate de ar
bitri în came și oase, dar 
un veritabil creier electro
nic ar putea, probabil, să 
pășească direct pe gheață, 
să facă el aprecierea evo
luției patinatorilor. Desigur, 
„programarea" unui aseme
nea computer implică difi
cultăți extreme. Dar cite, pe

• :e

COMENTARIUL S ĂPT ĂMIN 11

europene de patinaj artis
tic, desfășurate ta Zagreb, 
om fost confruntați direct 
cu asemena probleme. Cal
cularea rezultatelor ca și 
anunțarea lor, se făcea prin 
intermediul computerului 
„Nixdorf", de tipul MSS- 
840. Toată munca de 
secretariat, laborioasă și 
cerind timp îndelungat, era 
rezolvată „în secunde și.mi
nute pe miile de fire ale 
tranzistorilor. O mașină în
locuind omui. Ocupa spa
țiul nu mai mare co cl

computerul — revoltat par
că și el de zgîrcenia arbi
trilor — a scris răspicat un 
„6,9" pentru Rodnina și Zai- 
țev.„ Ceea ce n-a fost poa
te o simpla glumă.

Dacă sintem adesea atît 
da nemulțumiți de aprecie 
rile, vădit subiective sau u- 
șor necompetente, ale unor 
arbitri de patinaj, de ce, 
atunci, să nu încercăm a în
locui pe acești oameni su
puși greșelilor cu o mașină 
electronică ? Care, în nici 
un caz, qu va putea fi bă

Terra noastră, nu ni s-au 
părut utopii, pentru a deve
ni, apoi: realitate cotidiană?

In culisele Europenelor 
discutam cu doctorul Alain 
Calmat, fostul campion mon
dial de patinaj artistic din 
1965. Patinatorul pentru cere 
am „suferit" de atitea ori 
la televizor, azi reprezentînd 
Franța nu numai ca medic 
sportiv ci și ca apreciat ar
bitru internațional, ero to
tuși sceptic în posibilitățile 
de înlocuire proximă a ar
bitrajului uman cu cel elec-

tronic. „De dorit, dor foar
te greu de realizat..." spu
nea el. „S-ar putea încerca 
moi intii la figurile obliga
torii. Aprecierea corectitudi
nii /desenului pe gheață ar 
fi accesibilă unei mașini 
programate pe asemenea 
date. Dar figurile libere..." 

Firește, scepticismul lui 
Calmat are temei, dar nu
mai pentru moment. Timpul 
va rezolva șl această pro
blemă. Pînă atunci vom fi 
tributari, încă, preferințelor 
„de gust" și raționament ale 
grbitrilor învestiți cu această 
pgtere de federația interna
țională. Nu numai la pati
naj, ci și în alte discipline 
sportive. Dar nu pentru mul
tă vreme. Ne gîndim, de pil
dă, că așa cum. in atletism, 
sosirile sînt „arbitrate" de 
celula fotoelectrică, seu tim
pii cronometrați electronic, 
tot astfel liniile unui teren 
de tenis sau volei pot fi 
foarte bine păzite de ochiul 
imparțial ol camerei de 
leviziune. Și 
parte.

începutul a 
pași timizi, e
ma,
înnoitori.

Cea de-a 63-a ediție a 
lor mondiale masculine 
viteză s-au încheiat la 
Germania) cu victoria 
norvegian Sten Stensen care. în cele 
patru probe, a totalizat 173,150 pune 
te. Pe locul secund s-a situat olan
dezul Harm Kuipers — 173,305 p, iar 
fostul campion mondial, suedezul 
Goeran Claeson, a ocupat locul trei 
cu 174,763 p. în continuare s-au cla
sat Aleksandr Țigankov (U.R.S.S.) — 
175,010 p. Ilans van Helden (Olanda) 
— 175,267 p și Iuri Kondakov
(U.R.S.S.) — 175,879 p. în ultima zi 
de concurs, Hans van Helden a cîști-

campionate- 
de patinaj 

Inzell (R.F. 
sportivului

★
Proba feminină de coborîre 

cadrul concursului internațional 
la Saalbach (Austria), contînd pentru 
„Cupa Europei* la schi, a fost do
minată de sportivele austriece, cla
sate pe primele patru locuri. A cîș- 
tigat Elfi Deufl, în vîrstă de 15 ani, 
cronometrată pe o pîrtie în lungime 
de 2 470 m, cu timpul de 1:39,14. Au 
urmat-o Marianne Ranner — 1:39,47, 
Edith Peter ' ' ‘
mer —■ 
zultate, 
feminin 
mul loc 
nia), cu 
locul doi, cu 81 puncte, urmată de 
Agnes Vivet Gros (Franța) — 80
puncte.

din 
de

— 1:39,84 și Martina El- 
1:40,31. în urma acestor re

in clasamentul individual 
al „Cupei Europei" pe pri
se află Conchita Puig (Spa- 
84 puncte. Elfi Deufl ocupă

namentele 
regulat, la 
tă la 60 
reședință
Iii au luat o măsură radicală, djs-
punînd ca lotul pregătit pentru 
campionatele mondiale 1974 sa 
servească drept bază și participă
rii suedeze la Olimpiada albă de 
Ia Innsbruck 1976. S-au alcătuit 
astfel cîte: două garnituri"—*A și 
B — feminină și masculină, în 
care grupa A cuprinde schiorii cu 
mare experiență competițională, 
iar grupa B este destinată tinere
lor speranțe. în grupa A — băr
bați — se pot întîlni numele lui 
Sven-Ake I.undbăck, Lars-Arne 
Boiling, Gunnar Larson, Thomas 
Magnusson etc., iar la tineret — 
schiori de mare perspectivă ca 
Bo Eiiasson, Hans-Erik Larsson. 
Kjeli Eiiasson etc.

Prima grupă feminină cuprinde 
pe Lena Karlson, Gudrun Freyd. 
Anika Iunson etc., iar din grupa 
B fac parte o serie de tinere spe
ranțe, în frunte cu Christina Karl
son și Christina Eriksson.

NUME VECHI Șl NOI
Sovieticii au, de asemenea, o 

echipă în care generațiile se a- 
mestecă. Alături de veteranii Vea- 
ceslav Vedenin, Fedor Siniașov și 
Ivan Garanin, campioni cu o enor
mă experiență de concurs, au apă
rut o seamă de elemente tinere 
bine înzestrate, cu calități fizice și 
tehnice. Sezonul trecut a evidențiat 
pe Serghei Saveliev, Vasili Ro- 
cev, Anatoli Slughin, Anatoli Bi- 
riukov etc. Primul a ieșit învin
gător în cursa de fond 30 km, 
disputată la Murmansk, iar 
Biriukov a cîștigat un maraton 
de 70 km în orașul arctic Kan- 
dalakșa.

Schioarele sovietice și-au ter
minat și ele antrenamentele și 
se află în perioada de finisare a 
condiției
Alevtina Olunina și celelalte com
ponente
așteaptă la o întrecere disputată, 
nu numai din partea finlandezelor, 
ci și a schioarelor cehoslovace, 
dintre care remarcăm pe puter
nicele performere Blank și Si-

fizice. Galina Kulakova,

ale echipei feminine se

ulcele performere Blank 
kolova,

Pînă la marile întreceri
Falun mai sînt numai patru zile.

de la

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA

așa mai
te- 
de-

(ost făcut, 
drept. Vor ur- 

însă, alții, cu adevărat

Cu

Rodu VOIA

FRANȚA (etapa a 25-a) : Nimes — 
Nantes 0—0; st. Etienne — Heims 2—2; 
Lyon — Lens 4—2; Bordeaux — Angers 
1—2; Nisa — Metz 4—0; Rennes — So- 
chaux 0—2; Troyes—Bastia 1—1: Nancy
— Monaco 2—1: Sedan — Marsilia 3—1; 

.Strasbourg — F.C. Paris 1—1.
Clasament : 1. Nantes — 40 

joc mai puțin disputat): 2. St.
— 40 p; 3 Angers — 36 p.

PORTUGALIA (etapa a 19-a): ____
— Benfica 1—3 (disputat 1a 27 ianuarie); 
Vitoria Setabal — Barreirense 1—1; Be- 
lenenses — Sporting Lisabona 1—0; Beira 
Mar — Montijo 3—0; C.U.F. — Porto 
0—0; Farense — Guimaraes 2—2; Leixoes
— Academica 1—0; Boavista — Olba- 
nense 2—0. Clasament : 1. — Sporting 
Lisabona — 30 p: 2. — Benfica Lisabona
— 29 p; 3. — Porto — 29 p.

OLANDA (etapa a 22-a) : P.S.V. Eind
hoven — Feyenoord Rotterdam 0—2; Go 
Ahead — Haarlem 1—0; F.C. Utrecht — 
A.Z. ’67 Alkmaar 2—1: Ajax Amsterdam
— N.A.C. Breda 3—0; M.V.V. Maastricht
— F.C. Twente Enschede 0—1: Graafschap
— N.E.C. Nijmegen 1—0: Sparta Rotter
dam — F.C. Amsterdam 1—0; Telstar — 
F.C. Groningen 3—0; F.C. den Haag — 
Roda Kerkrade 0—5. Clasament : 1. Ajax 
Amsterdam — 37 p: 2. Feyenoord Rot-

■2;

P (un
Etienne

Oriental

terdam — 36 p; 3. F.C Twente Enschede 
~ 35 p.

GRECIA (etapa a 19-a) ; Panionios — 
Heraklis 0—0: Panahaiki — Larissa 1—0: 
Ethnlkos — Panathinaikos 0—2; Kavala
— Apollon 1—2; Kalamaria — Serral 
1—0; Olympiakos Voios — Arts 0—0; 
A.E. K. — Foștii’ 2—0; Olympiakos Ni
cosia — Olympiakos Pireu 0—1; P.A.O.K.
— Aegaleo 3—1. Clasament : 1. Olympia
kos Pireu — 34 p ; 2. Panathinaikos — 
29 p; 3. Aris — 29 p.

BELGIA (etapa a 19-a) : Waregem — 
Berchem 0—2; F.C. Bruges — St. Trend 7_------■ - - ---- ---------F.C. Diest — Beveren 2—0; F.C.

Malines — S.K. Lierse 2—0; Anderledht 
— Standard Liege 3—1; Beerschot — Ra
cing White Molenbeek 0—2; Antwerp — 
Cercfle Bruges 0—0; F.C. Liege — Be- 
ringen 3—2. Clasament : 1. Anderlecht — 
30 p; 2. Antwerp — 24 p; 3. Racing 
White Molenbeek — 24 p.

TURCIA (etapa a 16-a) : Fenerbahce — 
Samsunspor 2—0; Boluspor — Galatasa- 
ray 1—0; Besiktas — Bursaspor 0—0; 
Ankaragucu — Vefa 1—0; Foztepe — 
Kaiserispor 1—0; Eskisehirspor — Alty 
1—0; Adanaspor — Giresunspor 
Clasament : 1. Fenerbahce 
Besiktas — 21 p; 3.
20 p.

1—0.
22 p; 2. 

Galatasarar —

MECIURI AMICALE
meci amical, echipa CF 
a intîlnit pe teren pro-

Intr-un 
Barcelona 
priu formația Legia Varșovia, cu care 
a terminat la egalitate 1—1 <0—1). 
Oaspeții au deschis scorul în minutul 
30 prin Debrosik, iar gazdele au ega
lat în min 85 prin Cox.

Budapesta a-Echipa Ferencvaros 
flata în turneu în Australia, a susți
nut la Sydney un nou joc cu repre
zentativa țării gazdă. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 0—0. In primul 
meci, oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 2—1.


