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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

în Republica Arabă Libiana
în dimineața zilei de 12 februarie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist, Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a părăsit Capitala, 
plecînd într-o vizită oficială în cîteva state din Ori
entul Mijlociu.

în această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit do tovarășii Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,

ministrul comerțului exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, de consilieri și experți.

Vizita pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o face 
în țări din Orientul Mijlociu constituie un eveni
ment de importanță deosebită, un nou și important 
act de politică externă a României, o reafirmare a 
interesului permanent și a inițiativelor întreprinse 
personal de șeful statului nostru pentru promovarea 
cursului spre destindere internațională și pace, pen- 

unor raporturi noi de înțelegere și 
popoare.
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tru statornicirea 
colaborare intre

Prima etapă a acestei călătorii 
o constituie Republica Arabă Li- 
biană, unde președintele Consiliu
lui de'Stat al Republicii Socialis- 

Nicolae 
oficia-

drapelele de stat

te România, tovarășul 
Ceaușescu, face o vizită 
lă la invitația președintelui Consi
liului Comandamentului Revolu
ției, colonel Moamer El Geddafi.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost condus de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Emil Bod- 
naraș. Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț. Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Chivu Stoica, 
Constantin Băbălău, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Gere, Magdale
na Filipaș, Ion Ioniță, Ștefan 
Andrei.

Numeroși bucureșteni 
aeroport au 
ră 
exp^lhiîndu-și încrederea 

vizita pe care o întreprinde în 
i din Orientul Mijlociu deschide 

noi perspective în evoluția ascen
dentă a relațiilor de prietenie 
colaborare pe care România 
cialistă le întreține cu țările 
această regiune a lumii.

Aeroportul internațional Tripoli 
este împodobit festiv pentru a în- 
tîmpina înalții oaspeți din Româ-

X' 
ț-ari

aflați pe 
salutat cu multă căldu- 

De tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
>rimîndu-și încrederea deplină

și 
So
diu

nia. Sînt arborate .___ _______
ale țRomâniei și Libiei.

în întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a celorlalte 
persoane oficiale care îl însoțesc în 
această vizită, au venit colonelul 
Moamer El Geddafi, membri ai 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, membri ai guvernului, re
prezentanți ai autorităților militare 
și civile, alte persoane oficiale.

La ora 13,15, avionul prezidențial 
aterizează, arborînd stegulețe cu 
culorile României și Libiei.

La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu este salutat 
cu cordialitate de președintele 
Moamer El Geddafi. Cei doi șefi de 
stat își string îndelung mîinile. 
„Fiți bine venit pe pămîntul Libiei". 
— i se adresează oaspetelui preșe
dintele țării-gazdă.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
celor două țări, în timp ce, în semn, 
de salut, sînt trase 21 de salve de 
artilerie. Cei doi șefi de stat trec 
în revistă garda de onoare formată 
din militari în ținută de gală.

Pe platoul din fața aerogării sînt 
prezenți, pentru 
statului român, 
nului libian.

Apoi, cei doi 
sesc aeroportul 
cortată de motocicliști, îndreptîn- 
du-se spre reședința rezervată înal
tului oaspete român.

Populația orașului, care a aflat 
cu bucurie și satisfacție despre vizita 
în Libia a președintelui Nicolae

s'1 saluta pe șeful 
membri ai guver-

șefi de stat pără- 
într-o mașină es-

Ceaușescu, a ieșit în număr mare 
pe străzi, bulevarde și în piețe, 
ovaționîndu-1 cu căldură pe șeful 
statului român, exprimîndu-și sen
timentele de simpatie și înaltă 
stimă. Asemenea manifestări de 
bucurie și prețuire din partea gaz
elelor au loc și la intrarea în Pa
latul de oaspeți uncie se află reșe
dința rezervată șefului statului ro
mân.

Pe frontispiciul „Palatului de 
oaspeți" au fost arborate drapele 
românești și libiene, care încadrea
ză un mare portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Militari în. ți
nută de gală prezintă onorul. în sa
lonul de onoare al reședinței, cei 
doi șefi de stat, împreună cu per
soane oficiale române și libiene se 
întrețin cu cordialitate.

Marți Ia amiază, Ia Tripoli, la 
Palatul Revoluției, au început con
vorbirile oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nico
lae Ceaușescu, și președintele Con
siliului Comandamentului Revolu
ției, Moamer El Geddafi.

Au fost abordate probleme ale 
dezvoltării pe multiple planuri a 
relațiilor dintre cele două țări, pre
cum și unele probleme actuale ale 
vieții internaționale.

Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat au continuat apoi în biroul 
de lucru al președintelui El Geddafi.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

BIROUL F.R. ATLETISM A ANALIZAT STADIUL

Miercuri 13 februarie 1974

Rădulescu 16, 
lonaș 7, 
arbitrat

T.
11,
Au
Iliescu și A.

atractiv, aplaudat 
la scenă deschisă și 
cu scorul de’ 79—72 
în favoarea Politeh-
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9 PUTEM VORBI DESPRE UN
REVIRIMENT ÎN ACTIVITA

TEA COPIILOR SI JUNIORI
LOR ÎN SCHIUL ALPIN ?

© CU O ECHIPĂ DE JUNIORI
ÎN DIVIZIA A LA LUPTE J

ACTIVITATEA JUNIORILOR
ATLEȚI, BOXERI, CĂLĂREȚI

Șl A MINIBASCHETBALIȘ-
TILOR

Excelenta ieri. Szabados 
a pătruns printre Fier- 
linger și L. Radulescu 

și aruncă la coș.

9 DE LA VOLEIUL DE MASĂ,

Citiți, in pagina a ll-a, 
articole, reportaje și inter
viuri legate de problemele 
actuale și majore ale junio
rilor, viitorii mari performeri 
ai țârii noastre.

IN DERBYUL BASCHETULUI FEMININ

POLITEHNICA A ÎNTRECUT
O DISPUTA SPECTACULOASĂ, ATRACTIVĂ

telor, care au obținut — Ia 
un moment dat — un avan
taj de 21 de puncte : 
66—45 ! Și, din nou ceva 
neașteptat. Tocmai cind se 
credea că Voința a depus ar- 
mtle, a intervenit un puter
nic reviriment al acesteia, 
dublat de o exagerată rela
xare a Politehnicii. Neiertă
toare. tabela de scor a ilus
trat în numai două minute 
schimbările petrecute pe te
ren : de la 66—45 în min. 29, 
se ajunge la 70—66 în min. 
38 ! Un efort apreciabil din 
partea sportivelor de la Vo
ința. dar destul de tardiv, 
deoarece „zestrea" adversa
relor fusese mult prea mare. 
Oricum, pentru public a fost 
un meci 
deseori 
încheiat 
(45—34) 
nicii.

Au înscris Ciocan 26, Sza
bados 23, Savu 17, Taflan 6, 
Demetrcscu 4, Pruncu 3 pen
tru Politehnica, respectiv L. 
Rădulescu 17, Andreescu 17, 

Fierlinger 
Simioncscu 4. 

foarte bine 
Atanasescu.

Derbyul baschetului femi
nin, meciul Politehnica — 
Voința București, desfășurat 
— ieri seară — în sala Flo- 
reasca, a avut un debut fur
tunos. Intercepțiile, contra
atacurile și aruncările pre
cise de la semidistanță s-au 
succedat fază de fază, spre 
satisfacția publicului căruia 
i se promitea un spectacol 
de gală. Ca evoluție, scorul 
a fost, la început, favorabil 
baschetbalistelor 
ința, în dreptul cărora 
bela electronică 
(min. 3) și 20—15 (min. 8). 
Dar, treptat, aruncările la 
coș devin nesigure, iar nu
mărul recuperărilor tot mai 
mic, ambele elemente fiind 
pînă în această perioadă baza 
jocului Voinței. In schimb, 
campioanele capătă tot mai 
multă încredere și evoluează 
mai dezinvolt. Drept urmare, 
după trei egaluri (21—21, 
23—23 și 24—24), Politehnica 
s-a desprins și a acumulat, 
pînă la sfîrșitul reprizei, un 
avans1 de 11 puncte:

La reluare, era de 
tat o revenire din 
cooperatoarelor. Dar 
fost așa. Dimpotrivă, 
tiva a aparținut tot

de la Vo- 
ta- 

indica 9—2

45—34. 
aștep- 
partea 
nu a 
iniția- 

studen- STÂNCULESCU

PREGĂTIRII PENTRU J.O.

ATMOSFERĂ PROPICE PENTRU ANTRENAMENTE
DE CALITATE Șl REZULTATE DE VALOARE

9 Atleți nominalizați in patru grupe
• Obiectivele

valorice, pentru care 
etapei actuale au fost 

atletism figurează, de mai multă vreme, metoda de a 
analiza periodic stadiul de pregătire a atlețiior fruntași, modul in care se desfășoară activitatea la nivelul lotu
rilor republicane și al secțiilor principalelor cluburi sportive, situația îndeplinirii obiectivelor de perfor
manță pe care și le-a propus fiecare dintre componenții lotului, in special a celui olimpic.

După cum se știe, potrivit Pro
gramului de pregătire olimpică ela
borat de C.N.E.F.S. și de Comite
tul Olimpic Român, Federația de 
atletism a inclus în pregătirea pen
tru Jocurile Olimpice de la Mont
real un număr mai mare de atleți 
și atlete, sportivi consacrați dar și 
juniori talentați, cu perspectivă de 
progres. în funcție de rezultatele 
înregistrate de aceștia în decursul 
sezonului competițional al anului 
trecut, anul de debut al unui nou 
ciclu olimpic, atieții nominalizați 
au fost repartizați în patru cate
gorii valorice, pretențiile cele mai 
mari fiind, evident, pentru cei din 
grupele A și B.

în stilul de lucru al biroului Federației noastre de

Acestor sportivi le-au fost puse 
la dispoziție condiții de pregătire 
potrivit cerințelor, antrenamentele 
fiind conduse 
mai merituoși 
mului 
tenți.

La 
F.R.A. 
care răspund direct de coordonarea 
pregătirilor: Gheorghe Zîmbreș- 
teanu (aruncări și probe combina
te), Eveline Ghimpu (sprint, gar
duri și sărituri), Nicolae Mărășescu 
(semifond, fond și marș) au pre
zentat biroului, informări detaliate 
asupra modului în care se desfă
șoară antrenamentele în vederea

nostru,

de cîțiva dintre cei 
specialiști ai atletis- 
de medici compe-

se cere aceeași atenție exigentă
îndeplinite

ultima
cei trei antrenori

ședință a biroului 
federali

Pe șase mese instalate în sala de sport a Liceului „Tudor Vladimirescu 
din Capitală s-au desfășurat întrecerile de ping-pong din cadrul sec
torului 7 Foto: I. MIHAICA

importantelor concursuri ale sezo
nului 1974, dominat în principal de 
cea de a Xl-a ediție a campiona
telor europene de atletism de la 
Roma.

Concluziile generale reieșite din 
cele trei informări sînt : • marea
majoritate a componenților lotului 
olimpic lărgit dețin o stare bună 
de sănătate care le permite să des
fășoare un lucru de calitate. Ia ni
velul de intensitate și volum pla
nificat • Obiectivele propuse pen
tru actuala etapă a pregătirilor au 
fost atinse la parametri stabiliți de 
către cei mai mulți dintre spor
tivi, toți atieții, fără excepție, an- 
grenîndu-se într-o activitate labo
rioasă plină de răspundere • An
trenorii participă intens la menți
nerea acestui climat de exigență 
Sentru o muncă deosebită • Me- 

icii au constatat că există o bună 
stare de adaptare la efort • Cei 
mai mulți dintre sportivi au obți
nut indici ridicați la trecerea nor
melor de control etc.

Sînt desigur cîteva constatări în 
măsură să ne bucure, mai ales că

în primul an al ciclului olimpic 
pregătirea atlețiior n-a atins nive
lul solicitărilor pentru obținerea u- 
nor performanțe competitive pe 
plan internațional, atletismul fiind 
— cu unele excepții — apreciat ca 
nesatisfăcător.

Evident, așa cum a reieșit din 
informările prezentate, chiar și 
acum mai există unele lipsuri, li
nele probleme de natură organi
zatorică încă nerezolvate, care se 
cer grabnic a fi soluționate, astfel 
ca întreaga activitate de pregătire 
a fruntașilor atletismului nostru să 
se desfășoare în cele mai bune con
diții. Dar mai este ceva. După cum 
am spus, în vederile F.R.A. se află 
patru grupe valorice de atleți. Dacă 
la cei din primele două treburile 
merg destul de bine, ce se întîmplă 
însă cu sportivii nominalizați în 
grupele C și D ? Și cu aceștia se 
cheltuiesc sume importante pentru 
pregătire ’Și de aceea exigența an
trenorilor trebuie să nu-i ocolească 
în tot- ceea ce se întreprinde, pen
tru că de creșterea rezultatelor a- 
cestora depinde, în bună măsură,

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎN ȘCOLI, LA CEL DE PER
FORMANȚĂ

9 ALTE ARTICOLE PRIVIND
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DAR AU DATORIA SA SE COMPORTE Șl MAI W EA PARIS!
MARGINALII LA TURNEUL SEMIFINAL AL C.CE. LA VOLEI MASCULIN

Voleibaliștii clubului Dinamo, care 
au cîștigat duminică seara turneul 
semifinal al Cupei campionilor euro
peni de la Haga, au lăsat o bună im
presie publicului olandez, prin jocu
rile de bună calitate realizate în ce
le trei zile de competiție.

Obținerea calificării în turneul fi
nal de la Paris, pentru care adresăm 
dinamoviștilor sincere felicitări, a 
foșt, poate mai clar ca oricînd, rodul 
efortului întregului lot, al dăruirii și 
dorinței ferme ce i-a animat pe ju
cători pentru a cîștiga dificilele me
ciuri, rodul ambiției cu care au lup
tat băieții noștri pentru fiecare min
ge, pentru fiecare punct. Firește, cel 
mai important succes l-au obținut 
chiar în prima zi, în fața studenți
lor polonezi de la A.Z.S. Olsztyn. 
Soarta acestui meci (și poate a cali
ficării) a fost decisă într-un set ma
raton, al treilea, în care bucureștenii 
au făcut proba capacității lor de ri
postă în situații decisive, proba uni
tății de voință.

O altă dovadă a performanțelor 
care stau în putința voleibaliștilor de 
la Dinamo a fost făcută și în partida

Atragerea tineretului la
oină trebuie intensificată

PE MARGINEA PLENAREI COMITETULUI F.R. OINĂ
Oina — sportul nostru 
înregistrat în anul 1973

național — 
cîteva Sue

„CUPA TINERETULUI"
Continuă întrecerile dinaintea finalelor

ediției de iarnă
HAȚEG: PROFITIND DE

ZĂPADĂ...
cadrul etapei mu- 
tineretului" la pa-

...la Hațeg s-au desfășurat întrece
rile de săniuțe și schi contînd pentru 
faza pe oraș a „Cupei tineretului". 
învingători — H. Ghenan și Angelica 
Petrescu (6—10 ani). P. Sebestien și 
Dana Gladovschi (11—14 ani) și Gh, 
Andriș (15—19 ani) la săniuțe, Ed. 
Bîrlea (6—10 ani), Al. Gergely (11—14 
ani), N. Cîndea (15—19 ani) și D. 
Ilioni (20—30 ani) la schi.

Nicu SBUCHEA, corespondent

Parcul orașului în 
nicipale a „Cupei 
tinaj viteză.

Ajutați de un timp favorabil și mo
bilizați de dorința obținerii unui loc 
pe podium, care să le asigure parti
ciparea în etapa pe județ, concurența 
au luptat cu ardoare pentru a par
curge distanțele în timpi cît mai 
buni. Intenția le-a reușit pe deplin 
următorilor : Adriana Buzilă și Lazlo 
Attila (ambii de la Liceul 7) — cat. 
6—10 ani ; Rodică Tănase (șc. gen. 1) 
și Călin Litvin (Lie. 5) — cat. 11—14 
ani. ,

a
cese deosebite pe planul atrageri’ 
unui număr sporit de copii și tineri 
în practicarea acestei discipline. Oină 
are toate condițiile necesare pentru 
a deveni cu adevărat un sport de 
masă.

Este un fapt îmbucurător că recen
ta Plenară a Comitetului Federației 
române de oină și-a axat lucrările 
pe această 
zentată și 
confirmînd 
cut pot fi 
pentru activitatea viitoare. Așa cum 
se indică în Hotărârea Plenarei C. C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973 — atragerea sătenilor, elevilor, 
studemților, tinerilor muncitori și 
funcțiionari la sportul oinei se inten- 

trece. Existența în 
sate a unor echipe 
Olt, 62 în județul 
județul Neamț etc.) 
timp s-au întrecut

idee, darea de seamă pre- 
discuțiile ce au avut loc, 
că realizările anului tre- 
o bună bază de plecare

sifică pe zl ce 
multe comune și 
(116 in județul 
Constanța, 32 în 
care in ultimul

în competiții amicale, a mărit popu
laritatea acestui sport.

Colegiile de antrenori, cele de ar
bitri și comisiile județene formate 
din entuziaști activiști obștești, foar
te mulți dintre ei foști jucători, au 
contribuit în mare măsură la obți
nerea acestor rezultate.

Pe lîngă echipele care își dispută 
de mulți ani întîietatea în campiona
tul republican, în „Cupa României", 
în „Cupa U.G.S.R.", precum și în 
alte competiții devenite de acum tra
diționale, au fost înființate echipe 
noi, tinere, ai căror componenți sînt 
elevi de la școlile general» — în spe
cial — dar și de la licee și întreprin
deri.

Plenara Comitetului federal (darea 
de seamă, precum și discuțiile) a e- 
vidențiat că sînt create condiții pen
tru ca pe viitor activitatea oinei să 
se intensifice și mai mult.

Cei care au luat cuvîntul pe mar
ginea materialelor expuse au făcut 
referiri la necesitatea ca oină să ca-

depete un mai accentuat caracter 
masă. Titus Deac, șeful secției sport- 
turism la C.C. al U.T.C. a subliniat 
că U.T.C. va sprijini mai mult dez
voltarea sportului oinei în vederea 
măririi numărului de practicanți și 
de echipe, în special, în localitățile 
rurale și a propus măsuri concrete.

Aurel Encuțescu, decanul Facultă-

susținută cu campioana Olandei, 
Blokkeer, în fața căreia românii au 
fost capabili să treacă peste handica
pul celor două seturi pierdute la 
început și al evoluției pe terenul ad
versarei. Meciul cu Ujpesti Dozsa 
Budapesta a constituit, la rîndul său 
un examen de mobilizare totală din 
partea dinamoviștilor. Am putea 
desprinde, deci, concluzia, că posibi
litățile de care dispun campionii noș
tri depind în bună măsură de con
centrarea lor în joc, de mobilizarea în 
teren, prin care își pot valorifica 
mai bine atuurile tehnico-tactice.

Randamentul cel mai ridicat, ne 
spunea antrenorul dinamoviștilor, 
George Eremia, l-a avut echipa sa 
în atac, unde, deși nu au fost a- 
plicate decît sporadic combinațiile 
tactice ce stau la îndemîna alb-roși- 
lor, s-a observat o eficacitate mai 
mare datorită forței în lovituri. De 
altfel, la predominantul joc simplu, 
meritele în atac capătă o dimensiu
ne aparte. Poate că tocmai de aceea 
au ieșit în evidență mai pregnant 
trăgătorii (Schreiber, Udîșteanu, 
Dumănoiu, îndeosebi) șl mai puțin 
ridicătorii. Bine s-a comportat și a- 
părarea (cu mențiuni speciale pentru 
Schreiber) care, în fața unor forma
ții ce preferă jocul combinatlv, s-a 
descurcat destul de bine.

De remarcat că, în acest dificil 
examen, tinerii introduși în anumi
te perioade în teren s-au achitat o- 
norabil de sarcini, justificînd încre
derea acordată de antrenor. Acesta 
ne-a declarat că, în ansamblu, este 
mulțumit de comportarea întregii e- 
chipe, dar că pentru o evoluție la 
nivel superior — așa cum va cere 
turneul final de la Paris, unde vor 
mai fi prezente alături de Dinamo 
și Blokkeer două echipe renumite 
pentru valoarea lor : Ț.S.K.A. Mos
cova și S.C. Leipzig. Dinamo va tre
bui să valorifice la maximum între
gul timp rămas la dispoziție, atît 
pentru unele acumulări de ordin fi
zic, cît și — cu deosebire — pentru 
punerea la punct a ansamblului. Este 
neapărat necesar acest lucru, dat 
fiind faptul că îmbunătățirea tac
ticii de joc, un grad înalt de omoge
nizare a sextetului sînt condiții sine 
qua non în ducerea luptei pentru 
cucerirea trofeului. Felicitînd încă 
o dată pe dinamoviști pentru rezul-

Wiliam Schreiber, căpitanul echipei 
Dinamo

tatele din 
ranța că 
voleiului 
zile ale lui martie, cind vor evolua 
în sala Pierre de Coubertin.

Olanda, ne exprimăm spe- 
ei vor prilejui iubitorilor * 
noi satisfacții în primele

(Continuare în pag. a 3~a) Aurelian BREBEANU

PETROȘANI : SPORTIVII
DE PE VALEA JIULUI ÎN

ÎNTRECERE

Nș. D.

ACTIVITATE INTENSĂ TN 
MUNICIPIUL GIURGIU

în masivul Paring, pe pîrtiile Sli- 
ma, au fost programate întrecerile 
pentru faza județeană a „Cupei tine
retului" la schi și săniuțe.

Ciștigători : săniuțe, 11—14 am, 
Maria Negru (Brad) și M. Popescu 
(Vulcan) ; 15—19 ani, Elena Pană 
(Petroșani) si C. Vîlcu (Vulcan). Schi 
fond, 11—14 ani — Edit Gongola (Pe
tri la) și A. Popescu (Petroșani), 15—19 
ani _ Venera Ungureanu (Lupeni) și 
D. Keleș (Petroșani). Slalom, 15—19 
ani : I. Huda (Lupeni).

St. BĂLOI, corespondent

în cele două luni — decembrie 1973 
și ianuarie 1974 — activitatea de ma
să din cadrul „Cupei tineretului" a 
cunoscut cote înalte. în municipiul 
Giurgiu și în comunele din jur. De 
la 
și 
pe 
un 
30

ClIPA 16 FEBRUARIE LA TENIS
IN PLINA DESFĂȘURARE

DISPUTE VII PE PATINOARUL 
DIN CLUJ

220 de participanți, reprezentînd 
școlile generale și iiceele din Cluj 
s-au întrecut, sîmbătă și duminică, 
pe gheața patinoarului natural din

faza pe străzi și pe zone, la șah 
tenis de masă s-a ajuns la etapa 
municipiu, la care au participat 
mare număr de tineri între 19 și 
de ani. Locul I la tenis de masă 

a fost cucerit de Elena Cosmuță, iar 
la băieți de Cornel Dumitrache, am
bii de la asociația sportivă „Olimpia" 
Giurgiu.

întrecerile la categoria școlilor ge
nerale și a liceelor (grupa 11—14 ani) 
s-au terminat cu victoria elevilor 
Ujeniuc Marion (Școala nr. 5) și Di- 
noci Ionela (Școala nr. 2). Au parti
cipat 8 școli generale, 3 licee de cul
tură generală, 3 școli profesionale și 
8 asociații sportive (șase din între-

(Continuare în pag. a 3-a)

Continuă întrecerile competiției 
de tenis dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie". în întrecerea fetelor, sur
prizele continuă I Lucia Romanov 
(Cutezătorii), o junioară în vîrstă 
de 15 ani, după ce a eliminat-o în 
turul II pe Mariana Nunweiller 
(una dintre favorite), și-a continuat 
seria victoriilor, trecînd în „sfer
turi" de altă favorită. Mariana 
Hadgiu.

Rezultate: Lucia Romanov — 
Mariana Nunweiller (Dinamo Bucu
rești) 6—4, 6—2 ; Lucia Romanov 
— Mariana Hadgiu (Progresul) 
6—1, 7—6.

Rezultate, turul II băieți: Traian

Marcu (Dinamo Brașov) — Octa
vian Vîlcioiu (Dinamo Brașov) 
6—7, 6—2, 6—2; Mihai Russu (C.S.U. 
Construcții) — T. Frunză (Progre
sul) 6—3, 6—4 ; Bebe Almăjan (Di
namo București) — Adrian Roșia- 
nu (Steaua) 6—2,6—1; Viorel Mar- 
cu (Dinamo București) — Sorin O- 
rășanu (T.C.B.) 6—7, 6—0, 6—3 ;
turul II, 
(Steaua) 
zătorii) 
driana 
Florica 
6—2, 
sala 23 August, începînd de 
ora 9.

(T.C.B.)
fete: Mihaela Dumitriu 

— Maria Romanov (Cute- 
6—3, 6—3 ; „sferturi" : A- 
Caraiosifoglu (Steaua) — 

Butoi (C.S.U. Construcții) 
7—5. întrecerile continuă în 

la

SPORTIVII DESPRE El ÎNSJȘI, DESPRE VICTORIILE Șl iNFRlNCERILE LOR 
BASCHETCa în fiecare săptămînă vă prezentăm opiniile cîtorva dintre prota

goniștii manifestărilor sportive de la sfîrșitul săptămînii trecute. Cum a 
sărit Viorica Viscopoleanu 6,14 m, de ce a cîștigat Dinamo, cum a pier
dut Steaua derby-ul baschetbalistic, veți afla chiar din gura celor care 
s-au aflat în focul luptei...

DAN NICULESCU (Dinamo)

atletism VIORICA VISCOPOLEANU (Steaua):

„TOTUL DECURGE CONFORM GRAFICULUI..."
în cadrul „Cupei de cristal", 

fosta campioană olimpică și record
mană mondială la săritura în lun
gime, Viorica Viscopoleanu, a cîș
tigat proba cu o performanță foar
te bună, 6,44 m, învingînd-o pe 
redutabila Margrit Olfert (R. D. 
Germană) :

„Cupa de cristal" a fost cel 
de-al doilea concurs al sezonului 
la care am participat. Cu o săptă
mînă în urmă, la Berlin, sărisem

6,30 m, exact cit este standardul 
fixat de Federația Internațională 
pentru participarea la „europenele" 
de la Goteborg. Acum îmi propu
sesem 6,40 m, adică norma sta
bilită de federația noastră, 
mulțumită de rezultat, însă 
mult decît acest 6,44 m mă bucură 
constanța săriturilor. Din cele pa
tru încercări- valabile, două au /

Sînt 
mai

Sîmbătă seara a avut loc a doua 
manșă a pasionantei dispute pentru 
titlul de campioană dintre echipele 
masculine de baschet Dinamo și 
Steaua, încheiată, din nou, cu vic
toria dinamoviștilor. La încheierea 
meciului am solicitat părerea lui 
Dan Niculescu (o tînără speranță 
a baschetului nostru care a făcut o 
repriză, 
și a lui

DAN 
„Fiecare 
nență

cea secundă, remarcabilă)
Alin Savu.
NICULESCU (Dinamo) : 
echipă, avînd în compo- 

numeroși jucători foarte

(Continuare in pag, a 3-a) (Continuare in pag. a 3-a>
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„Cupa Federației** la miiubaschet 
a cunoscut succese la finalele pe zona

Tradiționala competiție de mlnl- 
ischet „Cupa federației" și-a în-

JUNIORII. O problemă născută odată cu sportul 
de performanță. Dar, trebuie precizat, devenită 
tot mai profundă, solicitând din ce in ce mai 
mult atenția factorilor de răspundere ai unități

lor sportive. Selecția, primele noțiuni de tehnică, an
grenarea treptată in procesul propriu-zis de instruire, 
învingerea obstacolelor firești create de sporirea di
ficultății lecțiilor de antrenament, testele, primele în
treceri amiaale și apoi oficiale, primele satisfacții 
(dar și cele dinții dezamăgiri), onoarea de a fi 
promovat în lotul național, țelul marilor performanțe, 
iată tot atîtea trepte pe care juniorul le pășește de 
cînd profesorul de educație fizică sau antrenorul l-a 
ales să facă parte din marea familie a sportivilor 
de performanță.

Desigur, în tot acest răstimp se ivesc o sumedenie

de probleme, de complicații. Dar antrenorii știu să-și 
facă datoria, să insiste, să facă apel la întreaga lor 
capacitate de pedagogi. Ne-am convins de acest 
lucru la mai multe discipline sportive, unde preocu
parea pentru schimbul de miine este pregnantă și 
permanentă. Articolele cuprinse in această pagină 
ilustrează tocmai atenția cu care sînt priviți juniorii, 
frămîntările cluburilor, ale asociațiilor, școlilor spor
tive, federațiilor, pentru ca juniorul — această floare 
delicată — să ajungă un mare sportiv, un cetățean 
desăvîrșit al patriei noastre.

Cei din rindul cărora se vor ridica viitorii candi
dați la titlurile balcanice, mondiale și olimpice, an
trenorii lor, munca acestora, iată subiectul acestei 
pagini ilustrative asupra grijii față de juniori.

PUTEM Ml ACTIVITATEA
ALPIN ?

Despre performanțele sportivilor ro
mani s-a acria tn repetate rinduri, cu 
rotndrte. șl pe bună dreptate. Dar, din 
păcate, acea muncă migăloasă de de
pistare șl instruire a tinerelor talente 
trece adesea neobservată. Creșterea și 
instruirea juniorilor reprezintă o acti
vitate de o deosebită importanță, de 
priceperea și corectitudinea cu care ea 
este efectuată depinzând In mare mă
sură performanțele viitoare ale sporti
vilor. In cele ce urmează ne-am propus 
să prezentăm cîteva exemple pozitive 
în această direcție, antrenori care își 
îndeplinesc cu pasiune obligațiile pro
fesionale, care-și iubesc meseria aleasă.

Incepînd din anul 1973. Ploieștiul este 
și el reprezentat în prima divizie de 
lupte libere a țării, performanta de a 
activa in campionatul celor nial bune 
echipe din țară a fost realizată de sec
ția de lupte a clubului Petrolul. Pină 
aici, nimic deosebit. Numai că, dacă 
amintim condițiile în care s-a ajuns ca 
aceasta tînără secție să activeze in pri
ma divizie, nu vom putea să nu evi
dențiem munca deosebit de rodnica a 
unui țînăr antrenor Ion RADU.

In anul 1969. Ion Radu mai era Încă 
o sportiv activ. In același an, odată cu 

obținerea calificării ‘ 
gorla a V-a), el a 
alcătuiască o secție 
libere șl, în acest 
un număr de 30 — . . __  ,
profesionale și generale cu care a în
ceput activitatea. Au urmat luni de 
zile de muncă intensă, timp în care a 
transmis tinerilor săi elevi primele no
țiuni de tehnică, dar în care n-a ne- 

- glijat nici pregătirea fizică generală a 
juniorilor, axată pe dezvoltarea cali
tăților motrice de bază.

Anul următor, tlnărul antrenor a în
ceput să-șl selecționeze elevii din rtn- 
dul copiilor din școlile generale, sesi- 
zind capacitatea crescută de însușire a 
diferitelor procedee tehnice a acestora. 
Sprijinit de conducerea clubului și gă
sind înțelegerea unor directori de școli, 
în rindul cărora trebuie amintită tov. 
Sabina Enescu (Șc. gen. nr. 16), ion

de. antrenor (cate- 
pornit hotârît să 
puternică de lupte 
scop, a selecționat 
40 elevi din școlile

Radu a reușit să-șl formeze un nucleu 
de elemente talentate, care au Început 
să aspire la performanțe.

Curlnd, speranțele acestui Inimos șl 
priceput antrenor au Început să fie 
confirmate de cel mal iscusiți elevi al 
săi. Florin Arsene. Marian Dumitrescu 
șl Dumitru Vasllcscu au ocupat locuri 
fruntașe in campionatele Juniorilor, Iar 
anul trecut au devenit campioni națio
nali, lmpresionîndu-i pe specialiști prin 
acuratețea execuțiilor procedeelor teh
nice și prin calitățile de care dispun. 
Arsene a și fost selecționat în lotul 
național de tineret, fiind vizat și pen
tru J.O. din 1976. Dar numărul spor
tivilor talentați crescuți de tînărul an
trenor (în decurs de numai patru ani 
de cînd practică această profesie) na 
se rezumă doar la cei trei amintiți. 
Elevii săi au cucerit în ultimii ani un 
număr de opt titluri de campioni na
ționali de juniori, nume ca Ion Sandu, 
Grigore Ciobanu, Constantin Soare 
fiind cunoscute specialiștilor. O altă 
promoție, din care Ion Radu ni i-a re
comandat pe Constantin Bratu, Adrian 
Vlăsceanu. Dan Stoica, Constantin 
Munteanu, bate la porțile afirmării. Cu 
acești tineri, și cu alții ea ei, instruit,i 
In ultimii 3—l ani, antrenorul ploieș
tean a reușit să-și promoveze echipa 
în divizia A, alături de cele mal bune 
formații ' .......... ' " ■ ■ -
ploiești 
echipă 
Isprava 
lizată _  _.___ _ . ...... „. ____
atunci cînd majoritatea lor erau Încă 
juniori mici. Cei mai mulți dintre com- 
ponenții echipei Petrolul vor participa 
abia in ' -----■- • ■ -
blieane

„Anul 
militari ______ ____
ploieștean — și-mi vor descompleta 
formația. Dar, nu-i nimic. Am alții. 
Din cei 38 de Juniori legitimați, plus 
cei care mai vin, refac eu echipa".

baschet
cheiat și ultima fază, cea a fina
lelor pe zone. Ca de obicei, orașele 
care au găzduit întrecerile au 
transformat competiția intr-un ade
vărat festival mlnibaschetbalistic. 
Pavoazarea sărbătorească, concursu
rile de desene și poezii, disputa spor
tivă în sine, darurile cu care au 
fost răsplătiți micuții practicanțl ai 
baschetului (cupe, diplome, material 
și echipament sportiv), toate aces
tea au creat o atmosferă entuziastă, 
care a contribuit din plin la succe
sul „Cupei federației".

fesoril de educație fizică-antrenori 
s-au preocupat intens de atragerea 
elevilor de 8—10 ani spre practi
carea continuă și în mod organizat 
a jocului de baschet și de selecta
rea celor mal dotați dintre aceștia, 
în scopul alcătuirii formațiilor celor 
de 10—12 ani. Ca atare, dacă la 
cei mai mici baschetbalfști specta
colul a fost creat doar de entu
ziasmul copiilor, la categoria celor 
„mari" publicul a putut urmări 
mulți jucători cu talie promițătoa
re și avînd cunoștințe tehnico-tac- 
tice destul avansate pentru

de „libere" din țară. Petrolul 
este, credem, cea mal tînărS 
ce activează în campionat, 

calificării în divizie a fost rea- 
de tinerii luptători ploleștenl

acest an la campionatele repu- 
ale juniorilor mari.
viitor mulți dintre el vor pleca 
— ne-a spus tînărul antrenor

Mihai TRANCA

Ne aflăm Ia mijlocul sezonului de 
schi. Avem, deci, un bun prilej de 
trecere în revistă a activității co
piilor și juniorilor, la capătul unei 
importante etape de instruire-an- 
trenament și participare la o serie 
de competiții de nivel republican 
(în care a fost angrenat aproape 
întregul potențial competitor de care 
dispunem), înaintea Jocurilor bal
canice și Cupei Prietenia. Ce aspecte 
mai importante se desprind ?

Apariția unor nuclee de perfor
manță în diferite puncte ale țării, 
revitalizînd centre cu tradiție în 
trecut, impunînd altele. Este meritul 
unei noj generații de antrenori — 
profesori care lucrează cu multă 
pasiune : la C.S.C. Baia Mare — 
A. Gorog, la Șc, sp. Vatra Dornei — 
Alex. Miron, la Șc. sp. Miercurea 
Ciuc — Fr. Bonis și A. Csila, la 
Șc. sp. Petroșani — E. Peterffi și 
alții. Fără a dispune de condiții 
deosebite de pregătire (pîrtii apro
piate mai dificile, mijloace meca
nice etc.), aceste unități își sub
liniază prezența cu multă personali
tate, impunînd de pe acum o ținută, 
reliefată în evoluția tehnică și com
portamentul sportivilor.

Consolidarea unor unități orienta
te exclusiv spre performanță (Lice
ul de schi — Predeal, Șc. sp. Bra- 
șovia, Dinamo Brașov, C.S.O. Sina
ia), sporirea grijii acordate de altele 
(A.S.A. Brașov, Șc. sp. Brașov, Cen
trul Viitorul Brașov, Centrul Fur
nica Sinaia) pregătirii timpurii a 
copiilor. Și aici activează cu price
pere antrenori și profesori ca ; 
M. Bucur, C. Tăbăraș, Gh. Bălan, 
C. Bîrsan, Gh. Roșculeț, C. Cișmașu, 
L. Predeleanu, Elena Neagoe.

I. Bogdan, A. Juncu, Gh. Cristolo- 
veanu, I. Oprea, Gh. Sulică și alții.

O mai mare mobilitate în angre
narea copiilor și juniorilor de pe 
întreg cuprinsul țării în activitatea 
competițională centrală, permanen
tul contact cu cei mai valoroși 
schiori, schimbul de experiență și 
colaborare între antrenori, asigurîn- 
du-se, astfel, nu numai o concepție 
unitară asupra pregătirii, ci și fer
mentul și, în același timp, liantul 
atît de necesar unei munci colective 
de perspectivă.

Un progres vizibil In organizarea 
și desfășurarea activității corapeti- 
ționale. în acest context, subliniem 
dispersarea competițiilor mai impor
tante în diferite centre montane ale

formare. Totuși, dorim să numim 
cîteva elemente capabile de mari 
performanțe. La fete : N. Degeratu, 
D. Miiler, A. Manole, A. Nițu ; la 
băieți : I. Cavași, St. Barbu, N. Bon- 
cu, N. Szabo, L. Szabo, N. Stinghie, 
O. Fast, L. Pall, C. Neguțescu, 
I. Șerban, Gh. Ion, Gh. Farcaș, 
D. Frățilă, C. Porțik și alții.

Este știut că un material de cali
tate (schiuri, legături, bocanci) ușu
rează și grăbește nu numai învăța
rea schiului, ci și accesul spre per
formanță. H. Bonnet spunea că este 
mai util să antrenezi un copil oare
care pe schiuri bune, decît un 
schior bun pe un material prost. 
Din păcate, se resimte lipsa bocan
cilor de competiție (mai ales pentru

Peste 50 de boxeri juniori
în sală la maestrul Petre Mihai

DOUĂ FLORI...
Ioan Cavași, o speranță

A intrat tp tradiție ca unele locali
tăți ca Brăila. Galați, Craiova, Con
stanța, cluj, Reșița să-și aibă mereu 
reprezentanți în loturile naționale de 
box ale țării. îmi amintesc că, după 
campionatele europene de la Madrid, 
făceam constatarea că cei patru Ana
liști ce reprezentaseră țara noastră în 
competiția continentală (A. Mihai, A. 
Vasile, C. C'.lțov și A. Năstac) erau 
sportlid ce își însușiseră abecedarul 
boxului în Galați șl Brăila.

La puțină vreme după înființarea 
clubului specializat. Box Club Construc
torul Galați, am făcut o vizită la sala 
de antrenament condusă de maestrul 
Petre Mihai, cel ce le-a „pus mănu
șile" unor boxeri cu care România 
avea să se mîndrească. de talia lui 
Dumitru Ciobotaru, Ilie Marinescu, 
Traian Tudora. Ilie Gheorghe. Ion Pei- 
ciu, Mihal Vinzaru, Ștefan Cojan. Alee 
Năstac, Vasile Lehăduș, Sandu Tirîlă și 
mulți, 'foarte mulți alții.

Vechea sală din cartierul Țiglina era 
neîncănătoare la ora vizitei noastre. 
Mai bine de 30 de tineri pugiiiști, îm- 
părțiți pe grupe, se antrenau de zor, 
îndrumați de antrenorul Nicolae 1J°-UlULlMUUyj, ----- -
brp și noii instructori Constantin Cojo
carii și Octavian Amâzăroaie. Ochiul 
experimentat al antrenorului emerit 
Petre Mlhai supraveghea Întreaga sala 
și din cînd In etnd, glasul său pipe 
cunoscut boxerilor gălățeni întrerupea 
activitatea pentru a corecta uneje exe
cuții greșite, ori pentru a da diferite 
indicații tehnlco-tactlce.

CINE VA PRELUA 
ȘTAFETA?

Acum un deceniu și mai bi
ne, Sorin Ioan era cel mai bun 
săritor de lungime și triplusalt 
al țării. Ani de-a rindul el a 
deținut recordurile României în 
cele două probe, pînă cînd Mi
hai Simionescu-Calnicov (la 
lungime) și Șerban Ciochină 
(la triplusalt) au reușit să-i 
întreacă performanțele (7,14 m 
și 15.93 m), fă ci nd din ele do
cumente de istorie.

Acum, Sorin loan este an
trenor la școala sportivă Viito
rul. Și, bineînțeles, li Învață pe 
elevii săi să sară. Lungime și 
triplusalt.

Cel mai bun dintre ei, Be- 
dros Bedrosian, calcă din ce în 
ce mai apăsat pe urmele profe
sorului său. Anul trecut, la 18 
ani (e*te născut în 
drosian 
plusalt, 
devenit 
al țării.

Deși 
sportive 
Păcuraru este, la rindul său, 
unul dintre cei mai apreciați 
tehnicieni de la Viitorul. Spe
cialist tot în probele de sări
turi, el își pune mari speranțe 
in Tudorel Vasile, un băiat 
zdravăn și ager, al cărui nume 
va deveni în scurtă vreme fa
miliar iubitorilor atletismului. 
Tudorel este mai mic cu un an 
decît prietenul său Bedros, dar 
are deja o frumoasă carte de 
vizită. L-am văzut pentru pri
ma dată în toamna lui ’72 cînd 
reușea 6.68 m. Peste cîteva 
luni, în februarie 1973. cîștigă 
titlul de campion de sală al 
juniorilor mici, la Botoșani 
cu... 7,05 m. După o săptămînă, 
la Bucureșii reușea 7,14 m, de
pășind cu doi centimetri recor
dul de sală al categoriei sale 
de vîrstă. record carer aparți
nea lui . Bedrosian. Apoi, • 
ra, sărea succesiv 1.3" m 
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țării și organizarea de sine stătă
toare a întrecerilor de copii și ju
niori, sporirea dificultăților de con
curs.

Avalanșa copiilor și juniorilor la 
startul concursurilor din acest sezon 
este impresionantă. La „Cupa Bra- 
șovia", „Cupa Predeal", „Cupa Spe
ranțelor", „Cupa Liceului de schi 
Predeal" numărul participanților a 
depășit de fiecare dată cifra de 160 
de sportivi, obligînd corpul de ar
bitri la 5—6 ore de activitate ne
întreruptă. Nu atît numărul mare 
de participant! merită o subliniere, 
cît — mai ales — prezența mai se
lectivă, atestînd o creștere valorică.

Cu toată penuria de zăpadă și 
aspectul frămîntat al terenului (care 
au sporit dificultățile întrecerilor), 
organizatorii nu au ezitat să mon
teze manșe duble Ia slalom uriaș, 
50—60 de porți la slalom pe manșă, 
chiar o cursă de coborîre la copii 
(Sinaia).

Echilibrarea valorică între cei mai 
buni juniori ai țării și seniori; o 
instruire mai organizată, un antre
nament mai intensiv.

Pe ce potențial ne bazăm ?
Este desigur prematur să ierarhi

zăm valorile, deoarece am nemulțu
mi pe mulți tineri aflați în plină

copii), legăturilor de tip „Securit", 
schiurilor mai ușoare. La nivelul 
juniorilor, numai o mică parte din 
sportivi beneficiază de un material 
de calitate. Se creează, astfel, încă 
din start o inechitate, mulți sportivi 
talentați neputîndu-se lupta de la 
egal cu privilegiații lor colegi. Pe 
cînd un material de cursă indigen 
de calitate ?

A crescut nivelul tehnic al copii
lor și juniorilor. Considerăm, totuși, 
necesar, ca în instruire și antrena
ment să capete o pondere mai mare 
elementele tehnicii de competiție, 
schiul cu temă, schiul în teren ac
cidentat, schiul contratimp.

Pe plan intern, cei mai valoroși 
juniori au fost admiși să participe 
la cursele seniorilor, iar rezultatele 
lor au fost bune. Aceasta ne obligă 
să le acordăm mai multă încredere, 
oferindu-le posibilitatea de a fi mai 
des prpzenți la startul competițiilor 
internaționale adecvate lor. Așa se 
procedează pretutindeni. Generația 
lui Cristea, Brenci, Vulpe, Muntea- 
nu, Văideanu s-ar fi afirmat mai 
plenar dacă prezența lor în arena 
internațională ar fi fost mai con
stantă de timpuriu, ca juniori.

Sîmbătă și duminică, sala din 
Botosi.ni va găzdui pentru a treia 
oară ' consecutiv campionatul repu
blican pe teren acoperit al atleților 
juniori de categoria a Il-a (băieți 
născuți în 1SJ5—1958, fete în 1958— 
1959). Orașul moldovean își făureș
te o frumoasă tradiție în a primi, 
în fiecare iarnă, noi generații de 
atleți care bat la porțile perfor
manței.

în 1972, revelațiile s-au numit 
Carol Antal, Bedros Bedrosian, A- 
drian Calimente, Coculeana Bucă- 
taru. Anul trecut i-am remarcat 
aici pe Doina Spînu, Tudorel Va
sile, Doru Oprea. Toți cei citați re
prezintă autentice speranțe ale atle
tismului nostru, unii din ei depă
șind, în performanță, „standardul" 
categoriei lor de vîrstă.

Cine va prelua acum ștafeta ? 
Cele cîteva concursuri desfășurate 
in actualul sezon ne-au și arătat 
cîțiva candidați la șefia de promo
ție. Bucureșteanca Mihacla Stoica 
a îmbunătățit recordul național la 
50 m garduri (7,5) apoi, la ..Cupa 
de cristal" pe acela de la 60 mg 
(8,9). Brăiloanca Mihacla Șerban a 
adăugat și ea un centimetru recor
dului la săritura în înălțime (1,68 
m). Maria Musteață l-a egalat pe 
cel de la 60 m (7,6).

Ne va da concursul de la Boto
șani răspunsul la întrebare ?

— Cîți membri numără secția pe care 
o conduceți ? — l-am întrebat pe an
trenorul gâlățearu

— Avem aproximativ 80 de boxeri le
gitimați. Dintre aceștia, mai puțin de 
25 sînt seniori, din rindul fcărora alcă
tuim echipa în diferitele întilniri inter
naționale pe care le susținem sau în 
„Cupa F.R. Box“. Restul, mai mult de 
50, sînt juniori. Spre aceștia se în
dreaptă atenția noastră în mod special. 
Ei trebuie să învețe foarte bine primele 
noțiuni de box. De felul cum își însu
șesc abecedarul, depind viitoarele lor 
performanțe. Noi nu grăbim niciodată 
acest proces de învățare și nici nu-i 
îndreptăm spre alte sporturi pe cei ce 
nu dovedesc de la început calități deo
sebite pentru „arta nobilă*4. Experiența 
mea de peste 30 de ani m-a învățat că 
trebuie să ai multă răbdare cu juniorii, 
iar antrenorul trebui^ să se apropie 
cît mai mult de inimile copiilor. Numai 
astfel poți, să-i ounpști bine și poți să-ți 
clal seama dacă au șanse să devină 
boxeri sau nu. Sînt unii copii care, din 
diferite motive, nu reușesc să-și dez
văluie calitățile foarte multă vreme, 
iar atunci cînd se produce „explozia4*, 
îi depășesc pe cei ce se arătașeră mai 
dotați decît ei. Acesta este motivul 
pentru care găsiți atît de mulți juniori 
la noi îp sală. Firește, nu toți aceștia 
vor deveni sportivi de performanță. Ta
lentele de certă valoare apar destul de 
rar. in această prpbiemă, trebuie să 
recunoaștem, este nevoie și de puțină 
șansă. Dar. noi sîntem datori să „tes
tăm** un număr cît mai mare de ti
neri penau a putea descoperi talentele 
autentice și, de asemenea, să luăm 
toate măsurile posibile pentru ca aces
tea să ..nu șe _.Qfar4a din cauza unei 
instruiri necorespunzătoare. Cîțiva din
tre tinerii pe care noi i-am selecționat 
încă din anii țrecuți au și început să 
confirme. Dintre aceștia notați-i pe Ni
colae StoenescH, Nisțor Boșcit, Ghiocel 
Grozea, Nicolae Nicola ev, Stelică Popa, 
Mircea Constantin. Traian Iliescu, Ște
fan Neti, Vasile Focaru. Ultimul este 
extrem de dotat. Cînd își pune mănu
șile în miini devine artist.

Numărul celor despre care cred că 
veți mai scrie la „sportul** este mult 
mai mare, dar din motive pedagogice 
păstrez încă în taină numele lor. Tre
buie să muncească dacă vor să se a- 
firme in acest sport al curajului, inte
ligenței și bărbăției.

T. MIHAI

va-
. 1 și

devenind și recordman 
liber li! juniorilor IT. 
în mai puțin de un an 
a progresat trei sfer- 
metru...
văzut pe cei doi sări
ta Viitorul în decem- 
vacanța de iarnă, la 

lizată a lotului de juniori. Be
dros neobișnuit de serios, de 
matur, pentru vîrsta lui ; Tu
dorel zburdalnic și pus pe so
lii ; ambii la fel de harnici la 
antrenamente.

Si iată, a început sezonul de 
sală. Iar Bedrosian si Vasile, 
cei mai,buni săritori juniori ai 
tării, au început și ei cursa 
spre rezultate cît mai bune, 
ambii obținind cele mai bune 
performante ale lor ne teren 
acoperit : Bedrosian 7.40 m. Va
sile 7,34 m. La recenta „Cupă 
de cristal", ambii au îmbună
tățit recordurile do sală ale 
juniorilor : Vașile 7,44 la lun
gime, Bedrosian 15,22 la triplu 
salt.

Talentul si seriozitatea elevi
lor. priceperea celor doi profe
sori ne vor obliga, sîntein si
guri. așteptăm — la mai mult 
decît aeeste cîteva rinduri aș
ternute acum.

V. M.

intre două meciuri, ne relaxăm aplaudind, încurajindu-ne colegii de școală 
și de minibaschet Foto ; Dragoș NEAGU

Firește, nu putem omite aspectul 
pur sportiv al competiției. Ca și la 
Suceava (unde s-a desfășurat, în 
primăvară, Festivalul național de 
minibaschet), s-a constatat că pro-

* , *

Iată, acum, clasamentele finale lor
GHEORGHIENI — fete cat. a n-a î 1.

Șc. șp. I Brașoy, ș, Ștj, Qheprgljienl,
3. Șc. gen. nr. ’ 1 Alexandria. 4. Șc. sp.
II Brașov. S-au evidențiat : Livia Lupu, 
Sanda Turcu, Mlhaela Nicula, Tamara 
Gilmeanu, Sorina Bambrino, Gabriela 
Precup. Mlhaela Pânescu.

BRAȘOV — fete eat. I : 1. Șc. sp. Bra
șov, 2. Șc. șp. Bacău, 3. Șe. sp. oheor- 
ghieni, 4. Șc. sp. Mediaș; băieți cat. a 
Il-a : Șc. sp, Suceava, 2, Șc. sp. Brașov, 
3. Șc. sp. Buzău.

SATU MARE — băieți cat. I : 1. Șc. 
sp. Sgtu Mare, 2, Șc. șp, Oradea, 3. Șc. 
șp. Tg. Mureș. 4. Casa pionierilor Cluj, 
5. Șc. sp. Timișoara; fete cat. I : Șe. sp. 
Satu Mare, 2. Șc. sp. Oradea, 3. Șc. sp. 
Timișoara. Evidențieri ; S. Aldea, M. 
Dănilă.

CONSTANTA — băieți cat. I : i. casa 
pionierilor Constanța, 2. Farul Constanța. 
3. Șc. sp. Constanta, 4. Șc. sp. Brăila;

vîrsta lor. Desigur, actualul stadiu 
de pregătire aste încă mai puțin 
pretențios și, de fapt, de abia de 
acum înainte începe greul pentru 
profesori, dar mai ales pentru elevi;

★ I
pe zonă :
fete cat. i : 1. Șc.
nr. 8 Călărași, . 3.
Cic. nr. 4 Galați, 5. , .
Evidențieri ! L. Filip, C? Hagiu. G. Radu, 
N. Nicolae, M. Ciocan, M. Popescu la 
fete, V. Groza, D. Daian, C. Moldovan, 
N. Gîrțu, L. Roșea, C. Vlad, V. Dedițolu, 
I. Straton la băieți.

PITEȘTI — baie» cat. I : 1. Șc.
Tulcea. 2. Șc. sp. Timișoara. 3. Șc. sp- 
Brașov, 4. Șc. gen. nr. 2 Roșiorii 
Vede, 5. ~" - —- — -
fete est.
Deva, 3. 
gen. nr.
Giurgiu.

BOTOȘANI — băieți cat. I : 1. Șc. 
Botoșani, 2. Șc. sp. Bacău, 3. Șc. 
Suceava.

BUCUREȘTI — fete cat. I : Voinicelul, 
cat. a n-a : Șc. sp. nr. 2; băieți cat. I 
șl cat. a Il-a : Șc. sp. nr. 2.

sp. Galați, 2. șc. gen!
Șc. sp. Constanța. 4. 

>. Șc. gen. nr. 7 Fetești.

sp.

, da
Șc.’sp. Pitești, G. Șc. ’sp. Deva;

.. ......... “ sp.
ȘC. 
sp.

1 : 1. Șc. sp. Pitești. 2. Șc.
Lie. nr. 2 Caransebeș, 4.
2 Roșiorii de Vede, 5. Șc.

sp. 
sp.

De la voleiul de masă, în școli,
la cel de performanță

Dialog cu prof, loan Șoaca

Profesorul IOAN ȘOACA de la 
Școala sportivă nr. 2 
numără astăzi printre 
moși descoperitori de 
volei. Este 
i-am cerut cîteva 
unele aspecte ale 
niorii.

— Ca activist la 
(ei voleiului, ce ne-ați putea 
despre modul de organizare

motivul 
păreri 
muncii

București se 
cej mai ini- 
talente în 
pentru care 

despre 
cu ju-

baza performan-
spune

grupelor de începători, în afara 
orarului școlii, bazele lor sportive, 
pentru a permite pregătirea aces
tor grupe, (D"rucît bazele sportive 
ale unităților de profil sînt insufi
ciente (cluburi și asociații sporti
ve) sau inexistente (unele școli 
sportive). Beneficiind însă de baza 
școlij sale, sau a uneia învecinate, 
elevul poate practica voleiul sub 
îndrumarea unui cadru specializat 
și fără a fi obligat să piardă mult 
timp cu deplasările. între obligații
le școlilor de bază mai văd parti
ciparea acestora cu echipele lor în 
diverse competiții ____
nu participă în cele oficiale), să 
popularizeze în școală elementele 
de valoare îndreptate spre marea 
performanță. (De pildă, Școala ge
nerală nr. 26 din- București a dat 
voleiului elemente care au devenit 
valoroase : Paula Cazangiu, Car
men Puiu, Doina Stoian, Ileana 
Teodorescu — preluate și lucrate 
dȘ prof. S. Chiriță — Constantin 
Bădiță, Gunther Enescu, Dragoș 
Varzaru — preluați de mine).

Acestea ar fi cîteva dintre obli
gațiile „bazei de selecție" față de 
unitățile de profil...

Dar ale acestora din urmă 
față de primele ?

— Cluburile, asociațiile, liceele și 
școlile sportive care au echine de 
volei în diviziile A, B și de juniori 
trebuie să aibă în pregătire cel 
puțin o gruDă de începători care 
să figureze în competiții de mini- 
volei sau de juniori II. în felul a- 
cesta, va exista obligatoriu în țară 
un număr mare de echipe formate 
din jucători' pînă la 14 ani, echipe 
cu evident profil de performanță, 
cu program de pregătire pe tot 
timpul anului, asistate de personal 
specializat.

De asemenea, unitățile cu profil 
trebuie să asigure acest corp de 
specialiști, cu normă întreagă, care 
să lucreze cu 2—3 grupe, să solici
te profesori din școlile de bază 
care se disting în pregătirea înce
pătorilor sau chiar voluntari pa
sionați din rîndul jucătorilor . cu 
experiență. Tot unităților cu profil 
le revine sarcina de a dota cu ma
teriale și echipament grupele res
pective, de a le oferi, în limita po
sibilităților, chiar bazele lor spor
tive etc. etc.

Aurelian BREBEANU

tivității școlarilor și in ce context 
se face canalizarea acestora spre 
performanță ?

— Se știe că voleiul este un sport 
cu mase de participanți mult mai 
mari decît alte discipline. Paradoxal, 
însă, el nu dispune de un număr 
suficient de participanți la nivel de 
sport de performanță. Acest număr 
mic se face simțit chiar de la ni
velul începătorilor care constituie 
baza de masă a performanței. Fi
rește, această treaptă nu trebuie 
confundată cu sportul de masă 
care are sarcini diferite. Se știe 
că ultimele precizări ale M.E.I. a- 
rată că, în școala de bază, activi
tatea profesorului trebuie îndrep
tată spre ridicarea potențialului 
biomotric al tuturor elevilor și spre 
crearea la ei a obișnuinței de a 
practica independent 1—2 ramuri 
sportive. Așadar, educația fizică și 
sportul de masă formează prima 
fază în procesul de pregătire a vo
leibaliștilor. Din rindul acestor 
practicanți se alcătuiesc „echipele 
claselor", iar din aceste echipe se 
fac selecțiile pentru prima treaptă 
a voleiului de performanță. Dar să 
vedem cine se ocupă do baza de 
masă a 
aceasta, 
confuzii 
clarități 
lor fată 
juniorii 
ternaționale din ultimul timp. Mai 
mulți factori de pe traseul în sca
ră al acestei activități își pasează 
responsabilitățile și se învinuiesc 
reciproc. Iată de ce, gîndesc că 
este timpul să se definească precis 
îndatoririle și partea fiecăruia de 
răspundere: ale școlilor generale cu 
profil sportiv (clasele speciale de 
volei), ale școlilor sportive, ale li
ceelor sportive, ale cluburilor și a- 
șociațiilor.

— Cum vedeți această repartiza
re de obligații și răspunderi ?

— După părerea mea, școlile de 
bază (cele din care trebuie să se 
facă selecții) au datoria să îndru
me spre unitatea de profil terito
rială toate acele elemente cu cali
tăți fizice și care dovedesc aptitu
dini pentru volei. Tot aceste uni
tăți trebu'*? să pună la dispoziția

prof. ION MATEI

călăria la ni-
la Jocurile 

Montreal —

Actuala generație a tinerilor călăreți
trebuie atent îndrumată

Sînt mulți ani de cînd se 
așteaptă revirimentul călăriei 
— disciplină care a adus prima 
medalie olimpică sportului 
românesc — dar acesta este încă 
departe de a se produce. Sin
gurele posibilități de evaluare 
a nivelului calitativ al sporti
vilor noștri au rămas doar 
campionatele balcanice și cele 
cîteva concursuri internaționale 
(de la Novi Sad, Kiskunhalas, 
Varșovia, Olsztyn) dar care nu 
au grad de dificultate sporit, 
asemănător campionatelor eu
ropene sau mondiale. Iată însă 
că. spre satisfacția generală, în 
ultimul an s-a înregistrat un 
progres vizibil (îndeosebi la 
obstacole) al tinerei generații. 
Aceasta s-a. afirmat cp prilejul 
„europenelor” de juniori (doar 
lipsa totală de experiență în 
ceea ce privește competițiile 
de anvergură i-a privat pe 
sportivii români de un loc mai1 
bun) și, in special, la Balca
niadă, unde au cucerit singu
rele titluri (prin Nicolae 
Gheorghe, la individual, și pe 
echipe) ale reprezentativei 
noastre.

Așa cum au remarcat și teh
nicienii străini, Nicojae Gheor
ghe, Paul Mazilii, Dania Po
pescu, Victor Conțin — ca să 
numim deoosmdată doar ,vir-

furile" — au excelente calități 
pentru practicarea călăriei, dar 
le lipsesc experiența și caii de 
concurs adecvați.

Spre regretul unanim, trei 
dintre aceștia (N. Gheorghe, 
P. Mazilu, V. Conțiu) au pășit 
peste pragul junioratului, fiind 
cooptați in lotul național de 
seniori. Ce a rămas în urmă ? 
Constatăm că tînăra generație 
nu a rămas descompletată, lo
cul lor fiind luat de cîteva ele
ments dotate care, printr-o a- 
tentă îndrumare și redare în 
competiții, pot urca treptele 
consacrării. Ne referim la 
Răzvan Stroescu, Răzvan Dun- 
daru (Steaua). Cristian Gri- 
gore, Gheorghe Sodolescu, Radu 
Crjșan (Centrul de călărie 
București), Monica Ringhcanu, 
Gheorghe Rus (Dinamo), Sorin 
Ionescu (Rovine Craiova), No- 
rioa Petrie (Mondial Lugoj), 
Gherhard Schneider (C.S.M. 
Sibiu), care s-au afirmat și la 
ultima ediție a campionatelor. 
Pentru a pregăti un bun călă
reț și tn cal de concurs pen
tru probe grele, se cere un 
timp îndelungat de lucru, mul
tă răbdare și pricepere. De 
tehnicieni care să-i îndrume 
pe tinerii sportivi nu ducem 
lipsă. Dimpotrivă. De aceea, 
așa cum; s-a subliniat și cu

prilejul plenarei Comitetului 
federal, este absolut imperios 
să se îndrepte toată atenția 
spre valorificarea potențialului 
de care dispune 
velul juniorilor.

Este cert că 
Olimpice de la 
ca și în cazul ediției munche- 
neze — călăreții noștri nu pot 
participa, rezultatele lor fiind 
sub nivelul celor mai bune per
formanțe mondiale. Există în
să speranțe ca pînă în 1980. 
sportul călare românesc să re
intre în circuitul valorilor. Dar, 
aceasta nu se poate realiza 
decît printr-o muncă asiduă 
tocmai cu actuala generație de 
tinari care, înzestrată și cu un 
material cabalin da calitate, va 
putea să facă față exigențelor 
de ooncurs.

Firește, în această direcție 
sarcina principală revine clu
burilor și asociațiilor, adică 
acolo unde sportivul se pregă
tește majoritatea timpului, și 
— nu în ultimul rlnd — foru
lui ds specialitate, care are 
datoria să urmărească cu aten
ție modul cum sînt pregătiți 
tinerii călăreți, cum se respec
tă hotărîrile oolegiuluj de an
trenori,

performanței ? în privința 
mi se pare că există multe 
care creează, firește, și ne- 
în sfera responsabilități- 
de rezultatele obținute de 

noștri în confruntările in-

Emanugl FANTÂNEANU

Dania Popescu, actuala „șefă de promoție" 
mai tineri călăreți, dispune de reale calități

celora
pențru 

realizarea unor valoroase performanțe

amicale (dacă



Mr. iuua

IN PRIMELE LUNI ALE

Oe vorbă cu Ion
Prima lună a anului a foet con

sacrată de halterofilii din cluburi 
ți asociații antrenamentelor în ve
derea noului sezon campetițional, 
Unii dintre membrii lotului națio
nal au făcut un scurt trata
ment de recuperare la Băile 
Hareulane sau la Băile Felix, după 
care au reluat pregătirile, în timp 
ce alții, au continuat fără între
rupere antrenamentele pentru ca 
sezonul competițional intern și in
ternațional să-i găsească în cea 
mai bună formă.

Unele noutăți privind calendarul 
competițional și activitatea internă 
la haltere ne-au fost furnizate de 
secretarul general al F.R.H.C., Ion 
Stoian.

STOIAN, secretarul

ANULUI

Ce așteptați de la pri- 
anuiui.mele concursuri ale 

cunoscut liind faptul că spre 
deosebire de alte sezoane, ca
lendarul competițiilor interne

GONG!
START IN CAMPIONATUL 
JUNIORILOR BUCUREȘTENI

•Duminică dimineața, ln sala de 
a clubului Progresul, s-a dat startul 
ln campionatul de box rezervat junio
rilor bucureșteni. BRZULTATIS TEH
NICE ! I. Turul (C.S.S.) b.p. E. Radu 
(GJp. Roșie), L. Nifă (Olimpia) b.ko. 1 
AI. Drăgu» (UREMOAS), Gh. Ioana 
(Olimpia) b.ab. 2 L. Castache (Dina
mo). N. Radu (Steaua) b.p. E. Nițu 
(Rapid),-' M. Teric (Viitorul) b.p. Gh. 
Vasile (Gr. Roșie), G. Iordan (C.S.S.) 
b.p. P. lonescu (UREMOAS), G. Stan 
(Steaua) b.p. I. Uță (Energia), c. Seri 
(•progresul) ț>. ab. 2 L. Sultgnovicl 
(Constructorul). M. Pelciu (Metalul) 
b.ab. 2 Gh. Ursit (Metalul). I. ștefan 
(Progresul» b.p. M. Scheau (Rapid), M. 
Uefter (Voința) b.ab. 3 M. Neșu
(C.S.S.) Și S. Țuinea (Olimpia) b.ab. 3 
N. Avram (C.S.M.B.).

Daniel DIACONESCU

BOX
RAPID

CLUB GALAȚI — 
r’JCUREȘTI 14—6

box

de spectatori au asistatPeste 2 000 
la o gală frumoasă, cu multe meciuri 
spectaculoase. în ciuda înfrîngerii, 
bucureștonll au dat o replică dîrză gaz
delor. REZULTATE TEHNICE : I. Bar- 
muș (Galați) egal cu AI. Morgovan 
(Rapid), v. Focarti (Galați) b.p. M. 
Netol, Z. Stanciu (Rapid) b.ab. 3 T. 
lîoșou (Galați), Șt. Duminică (Galați) 
b.p. V. Stan (Rapid), D. StSncescu 
(Rapid) b.ab. 3 N. Boșcu (Galați). O. 
Amezăroaie (Galați) b.p. I. Mageri 
(Rapid), D. Bute (Galați) egal cu N. 
Paraschlv (Rapid), A. Guțu (Galați) 
b.p. C. Hoduț (Rapid), S. Tîrilă (Ga
lați) b.p. C. Nicolae (Rapid) șl M. 
lagăru (Galați) b.p. I. Cîmpeanu (Ra
pid).

Gh, ARSENE — coresp.

BOX CLUB BRĂILA — 
STEAUA BUCUREȘTI 15—7

Spectatorii brăllenl, care au umplut 
la refuz Sala sporturilor din loca
litate, au asistat la o gală frumoasă, 
cu miilte meciuri disputate șl nu lip
site de surprize. Astfel, la cat. cocoș 
Gh. Balaș (Brăila) l-a întrecut la 
puncte pe stelistul Dinu Condurat. 
Alte rezultate mai Importante : I. Me- 
met (Steaua) b.p. Gh. Marinei (Brăila) ; 
V. Zilberman (Steaua) egal cu C. Co- 
cârlea (Brăila).

N. COSTIN — coresp.

general al F. R. H. C
»i internaționale este mai în
cărcat acum ?

— La 16 februarie, în sala Con
structorul din București va avea 
loc o întîlnire Internațională de 
juniori între reprezentativele Româ
niei și Poloniei. Firește, așteptăm 
rezultate cît mai bune de la ju
niorii noștri, In care ne punem 
mari speranțe. Mă refer îndeosebi 
la Marcel Kiamil, Ion Căpriceru, 
Dragomir Cioroslan și Stefan Keri- 
cik. Apoi, la sfîrșitul lunii, la Ora
dea, va avea loc prima manșă a 
campionatului național pe echipe, 
ia care vor fi prezenți toți sporti
vii fruntași ai țării. Nutrim spe
ranța ca primul concurs intern al 
anului, să aducă rezultate valoroa
se și cît mai multe recorduri, con- 
firmînd în acest fel linia ascenden
tă pe care s-au înscris halterofilii 
noștri în ultima vreme. Ca o nou
tate, aș vrea să relev faptul că în 
dorința de a asigura un calendar 
competițional mai bogat am prevă
zut desfășurarea campionatului na
țional pe echipe în două manșe. 
Astfel, prima este programată a- 
cum, iar a doua, la toamnă. Tn 
luna martie, juniorii vor avea din 
nou prilejul să se afirme, de data 
aceasta 
rezervat 
în fine, 
un grup 
tre care 
Herghelegiu, Gl». Mîinea, vor par
ticipa la „Cupa Prietenia", progra
mată în U.R.S.S., la Erevan.

— Care sînt preocupările 
actuale ale federației de spe
cialitate ?

— După cum am arătat, primul 
obiectiv pe care ne străduim să-l 
îndeplinim este alcătuirea unui ca
lendar intern și internațional cît

în campionatul pe echipe 
categoriilor lor de virată, 
la mijlocul lunii martie, 

de halterofili români, prin- 
Jon Hortopan, Spiridon
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mai bogat și variat. în al doilea 
rînd, am dori ca din inițiativa clu
burilor și asociațiilor sportive, a 
comisiilor municipale, orășenești și 
județene să se organizeze cît mai 
multe întreceri cu caracter local. 
Aș vrea să menționez faptul că 
așteptăm mai multă inițiativă din 
partea forurilor de specialitate ju
dețene, care trebuie să conducă și 
să coordoneze activitatea pe raza 
teritoriilor respective.

— Ce părere aveți despre 
munca unor secții fruntașe ?

— Recent, am fost prezent la fi
naliza activității comisiei județene 
Cluj, Am constatat cu satisfacție 
că pe lingă munca serioasă desfă
șurată de C.S.M. Cluj, unde sub 
conducerea lui Tiberiu Roman (an
trenorul echipei) s-au obținut re
zultate bune, și asociația sportivă 
Clujeana (antrenor Ștefan Javorek) 
are mari perspective de progres. 
Aici, prin resurse locale și muncă 
patriotică, s-au făcut unele amena
jări în sala de antrenament demne 
de toată lauda (aparatură moder
nă, instalații igienico-sanitare etc.).

— Ce recomandări ați avea 
pentru cluburi și halterofili ?

— Nu voi spune lucruri noi, Voi 
reaminti că numai printr-o muncă 
insistentă, printr-o dăruire totală 
se vor putea obține în continuare 
rezultate bune. Analizele care au 
acum loc în diferite centre din țară 
la nivel județean, municipal sau o- 
rășenesc vor trebui să fie făcute 
în spirit critic și autocritic, pentru 
că numai în acest fel se pot înlă
tura neajunsurile care se mai mani
festă în unele secții ale cluburilor 
și asociațiilor- din țară.

Ion OCHSEMFELD

ATRAGEREA TINERETULUI EA
OINĂ TREBUIE INTENSIFICATA

(Urmare din pag. I)

ții de educație fizică a Institutului 
Pedagogic din Oradea, a propus in
troducerea oinei in programul de în- 
vățămînt al școlilor pedagogice. Alți 
vorbitori printre care Constantin 
Slroe, Dumitru Mugioiu, Ioan Dinu- 
lescu au susținut această propunere.

Tn încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., 
general It, Marin Dragnea, care a 
apreciat activitatea comitetului și bi
roului federal pentru punerea în a- 
plleare a prevederilor Hotărîrii par
tidului ți a remarcat aportul institu
țiilor șl organizațiilor cu atribuții 
sport Și al unor comisii județene 
activiști obștești.

Prim-vicepreședintele C.N.E.F.S.

ln
Și

a 
ineisiat asupra caracterului accesibil 
al oinei, ca sport de masă. îndeosebi 
tn mediul rural și In localități urbane 
cu tradiție. In continuare a îndemnat

activul mișcării sportive să sprijine 
dezvoltarea oinei, ușurința amenajă
rii de terenuri și atracția jocului fi
ind motive in plus pentru o inten
sificare reală, amplă. Pentru atin
gerea acestui scop sînt necesare În
drumarea și controlul perseverent din 
partea membrilor biroului federației, 
membri C.J.E.F.S. și ai comisiilor pe 
ramură de sport, pentru cuprinderea 
cit mai largă a tineretului la cunoaș
terea și 
țional.

După 
cări în _____ .
a fost definitivat in următoarea alcă
tuire : Gheorghe Pricop — președinte, 
col. Luigî Marteș, Sielian lonescu și 
Ion Titlcă — vicepreședinți, Cos ti că 
Oprițescu — secretar general, Vasile 
Sirbu, Petre Martin, Ion Guran, Doru 
Lăncrănjan, Costel laneu, Alexandru 
Cazaou, Cicerone Burcea, Dan Matei, 
Ion Barnea ți Ion Niculeanu — 
membri.

practicarea acestui sport na-

ce s-au făcut unele modifi- 
componența biroului, acesta

CUM AM CÎȘTIGAT, CUM AM PIERDUT!
SCHI DORIN MUNTEAN!)

„PREGĂTIREA INTENSIVĂ ASIGURĂ
„Peste citeva zile se va da star

tul în competiția internă cea mai 
importantă : campionatele naționale 
ale1 seniorilor. In vederea acestui 
eveniment m-am pregătit cu o deo
sebită atenție. Participarea la „Cu
pa Caraiman“ a însemnat un ultim 
test înaintea marelui eveniment de 
la sfîrșitul acestei săptămîni. La 
Bușteni, pe o pîrtie excelentă, cu 
un un ridicat grad de dificultate, 
am reușit să cîștig ambele probe : 
slalomul uriaș și coborirea. Deși au 
lipsit cîțiva dintre cei mai valoroși 
schiori ai țării, totuși, întrecerea a

ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

măsurat 6,44 m, una 6,41 m iar 
ultima, aproape fără aterizare, 
6,36 in. Iar cele două „depășite" au 
fost și ele peste 6,40 m, una din
tre ele am apreciat-o chiar in 
jur de 6,50 m. La Berlin avusesem 
o săritură depășită de 6,40 m. Sper 
ca săritura de 6,50 m de la „Cupa 
de cristal" să fie regulamentară 
la... Gdteborg. Cu un asemenea re
zultat, poți spera la o medalie. 
Pină acum totul decurge conform 
graficului...’’

&

(Urmare din pag. 1)

prinderi, una din mediul rural ți una 
din cooperația meșteșugărească).

Același caracter de masă l-au avut 
ți întrecerile Ia atletism (clasele 
V—VIII ale școlilor generale de bă
ieți si fete).

D. MORARU-SLIVNA
TENISUL DE MASA ȘI-A 
DESEMNAT CIȘTIGATORII

Peste 120 de concurenți din Gura 
Humorului au participat duminică la 
faza orășenească a „Cupei tineretu
lui" la tenis de masă. în fața mese
lor de joc s-au aliniat fete și băieți 
din unitățile economice ale orașului, 
școli și licee ca și din numeroase 
comune din împrejurimi. Iată cîști- 
gătorii : cat. 11—14 ani, Anca Petir 
și Cătălin Mereuță : cat. 15—19 ani, 
Aura Stcfardi și vasile Drelciuc; cat. 
pină Ia 30 de ani, loan Dudcheaț.

Este demn de subliniat faptul că la 
prima etapă a „Cupei tineretului" au 
participat la ramurile sportive alo 
cupei de iarnă 3 070 concurenți.

C. FILIPOVICI, coresp.

BIHOR : ETAPA JUDEJEANA 
LA SCHI

•
în zilele de 9 și 10 februarie, în 

stațiunea montană Stîna de Vale s-a 
desfășurat, cu participarea a 240 de 
sportivi și sportive din orașele și co
munele județului Bihor, etapa jude
țeană a popularei competiții „Cupa 
tineretului". Organizatorii au depus 
eforturi susținute pentru amenajarea 
piftiilor (zăpadă puțină), dar rezulta-

iIiiiiiIIIIIIIIIiiiII

(C. S. U. Brașov)
SUCCESUL"

fost aprigă, interesantă, chiar de 
un bunt nivel tehnic. Colegul meu 
Gheorghe Vulpe șl sinăianul Marin 
Focșeneanii m-au obligat să mă în
trebuințez la maximum pentru a 
putea să mă clasez pe primul loc.

Oricum, pregătirea intensivă 
ultima perioadă mi-a dat un 
de siguranță în abordarea curselor. 
Evoluția de la Bușteni, coroborată 
cu una la fel de rodnică în cadrul 
campionatelor naționale de la Po
iana Brașov, sper că-i va face pe 
selecționerii echipei reprezentative 
să mă includă în formația ce va 
participa la întrcerile balcanice de 
schi".

BASCHET
(Urmare din pag. 1)

7
buni, alcătuiește un ansamblu va
loric apropiat, ceea ce face ca, în 
ultimele întîlniri, această dispută 
să aibă — mai întotdeauna — un 
aspect echilibrat. Consider că deși 
formația învingătoare este stabilită, 
în mare măsură, de evoluția valo
rilor individuale, succesul echipei 
Dinamo a fost determinat de faptul 
că în rîndurile formației noastre 
individualitățile s-au subordonat 
jocului de echipă. în schimb, la 
Steaua aceleași foarte bune Indivi
dualități sacrifică jocul de echipă, 
alegînd — de multe ori — varianta 
unor „numere" personale și creînd, 
astfel, un dezechilibru în evoluția 
generală a formației. Din punct de 
vedere tactic, noi am avut o supe
rioritate, în sensul că DiaconeBcu 
a dovedit, încă o dată, că este un 
foarte bun coordonator de joc,

din 
plus

C.F.R. CLUJ SPERA, DIN NOU,
INTR-UN RETUR BUN

Spre deosebire de celelalte echipe- 
din prima noastră divizie, C.F.R. 
Cluj nu s-a grăbit nici în acest an 
în privința efectuării stagiului de 
pregătire la munte. Feroviarii au 
preferat să se antreneze mai intii 
citeva săptămîni, in orașul lor, după 
care de-abia la sfîrșitul lunii ianu
arie au luat drumul Borsecuiui, 
unde au rămas o scurtă perioadă de 
timp.

Motivul acestei „opinii aparte" în 
alcătuirea și desfășurarea progra
mului pregătirilor de iarnă (care, 
în cazul echipei 
pătat o tradiție 
o experiență 
res) ni l-a ... ______
Constantin Bădulescu. „Totul a por
nit, ne-a spus el, de la o situație 
fortuită prin care am trecut cu cîțiva 
ani în urmă. Datorită faptului că o 
bună parte dintre jucătorii echipei 
noastre, care erau studenți pe atunci, 
avuseseră examene in luna ianuarie și 
nu puteau lua vacanță decît in fe
bruarie, am decalat pentru această 
perioadă pregătirea Ia munte. Efec
tele experimentului nostru fiind din
tre cele mai bune, am continuat și 
în anii următori să perseverăm pe 
această cale. Ne-am dat seama — 
după o comportare superioară avută 
de echipa noastră in sezoanele de 
primăvară, comparativ cu aceea din 
toamnă, că procedăm mai bine pre
lungind etapa readaptării și pregă
tirii organismului pentru eforturile 
susținute și intense pe care le impli
că perioada acumulărilor montane. 
In acest an, cind ne așteaptă un re
tur atit de dificil, era cu atît mai 
indicat să pregătim bine organismul 
Jucătorilor pentru marile eforturi 
la care avea să fie solicitat în con
dițiile celor trei antrenamente efec
tuate aproape zilnic de cînd ne a- 
flăra Ia Borsec. Și, după cum ne-am 
dat seama, atit eu, cit și colegul 
meu, Emil Chirilă, și medicul echi
pei, Remus Sîmption, băieții au răs
puns mai bine decît în ceilalți ani 
Ia efortul ccrui".

clujene, 
Și demnă 

explicat

, a că- 
ponstituie 
de inte- 
antrenorul

Intens program de lucru
Această impresie ne-am format-o, 

de .altfel, și noi asistindu-i pe fotba
liștii clujeni o zi întreagă în efectu
area obișnuitului, dar atît de încăr
catului lor program de la Borsec, Cu 

'aceeași disciplină, modestie și trage
re de inimă care i-a caracterizat din- 
totdeauna, ei s-au angajat și au făcut 
o adevărată risipă de energie în exe
cutarea indicațiilor date 
nori în 
lor zilei . _ , _

| gătire fizică generală, de rezistentă 
I în viteză și tehnico-tactic.

Tn arpPMcti atmncfpră de

IIIII I
IIIII

de antre- 
timpul antrenamente- 
respective : . de pre-

în aceeași atmosferă de lucru in
tens au decur.s — după cum ne-a 
asigurat și președintele secției de 
fotbal C.F.R. Cluj, Vasile Dragonii- 
rescu, care (mărturie a interesului 
și grijii purtate de conducerea Re
gionalei Cluj a căilor ferate) a înso
țit lotul jucătorilor feroviari pe toa
tă durata șederii la Borsec — șl ce
lelalte zile ale acestei importante e- 
tape de acumulări, în bilanțul căre
ia au fost trecute 27 antrenamen
te, 5 ședințe tehnice și 4 jocuri rle 
verificare. Pentru buna el reușită, 
frumoasa stațiune din munții Giurge- 
ului a oferit un cadru cum nu se 
poate mai potrivit. Pitorescul natu
rii, liniștea șj clima blinda de aici, 
vremea deosebit de favorabilă 
ceasta perioadă, terenul de 
existent îti stațiune și curățat 
padâ prin grija remarcabilă 
lorilor locali — toate acestea 
lesnit in mare măsură pregătirile 
echipei clujene. Avantajele pe care 
le oferă Borsecul au atras, de altfel, 
aici în această perioadă de iarnă șl 
alte echipe divizionare de’ fotbal. 
C.F.R. Cluj a găsit astfel foarte ușor

din a- 
fotbal 

de ză- 
a fac- 
au in-

S-A ÎNTORS DIN TURNEU
Luni seara, tîrzlu, au revenit în țară 

jucătorii Universității Craiova care au 
efectuat, Intre i șl 12 februarie, un tur
neu ln Kuweit, Liban și Siria. L-am ru
gat pe antrenorul CONSTANTIN CER- 
NAIANU să ne dea citeva informații 
asupra acestui turneu. Iată ee ne-a spus 
conducătorul tehnic al liderului campio
natului nostru :

„Am efectuat o suită de jocuri care, 
prin frecvența lor au reprezentat o ade
vărată premieră pentru noi, 4iu Jucat 
șapte partide în zece zile t Iată, spre 
convingere, programul : 1 iebruarie : cu 
reprezentativa Kuweitului (2—0) ; 3 fe
bruarie : al doilea meci cu reprezenta
tiva Kuweitului (0—0); 4 Iebruarie : cu 
selecționat^ de tineret a Kuweitului 
(0—3); 5 februarie: cu Homenetmen
Beirut (0—0); 6 februarie : cu Bgțrtng 
Beirut (2—1): 8 februarie : cu selecțio
nata armatei siriene (1—l); io februarie: 
cu selecționata Libanului (4—1).

Sint mulțumit de modul cum au răs
puns jucătorii. M-am convins că, în con
dițiile unei perfecte organizări a odlltnel

PE TEMELE

VIȘAN

șl modulul de alimentare, jucătorii ro
mâni, despre care se spune că nu ar fi 
capabili să Iacă rață unor eforturi deo
sebite șl prelungite, corespund. Ne-am 
bucurat de condiții excelente, sub toate 
aspectele și mulțumim gazdelor noastre 
care s-au Întrecut în a ne primi cît mai 
bine. Mulțumesc, de asemenea, , forului 
nostru de specialitate pentru asigurarea 
acestui turneu. In cursul turneului ani 
utilizat următorii jucători : Manta, Oprea 
— Nieuleșcu Bemeauu, Boc, Deselnicu, 
Bădin. Velei — Strlmbcaou. Donpse. 
Ba Iaci, Nița. Ivan, Țarăluițgă, Bălan. 
Ștefâneșcu,' Marco. La zece minute după 
Începerea primei paitide a turneului, 
Oblemenco s-a accidentat șl nu l-am 
mai putut utiliza Pină Ia terminarea 
programului nostru de jocuri. Bălan s-a 
accidentat Și el după primele două me
ciuri, dar s-a refăcut și a evoluat In ul
timele două întîlniri. Acum, reluăm 
programul nostru de antrenamente și 
meciuri de verificare spre a fi gata de 
start Ia 3 martie" a încheiat antrenorul 
Constantin Cernălanu.

JOCULUI

0 ATITUDINE COLECTIVA 
FAȚĂ DE MIȘCAREA ÎN TEREN!

pentru jocurile sale de 
încheiate cu următoarele 
2—2 și 1—0 cu Corvinul 

(din divizia secundă), 
-0 cu S. C.

parteneri 
verificare, 
rezultate : 
Hunedoara 
11—1 cu Rapid Jibou și 7—( 
Botoșani (ambele din Divizia C).

Lotul feroviarilor clujeni care s-au 
pregătit la Borsec a cuprins 22 de 
jucători : Gadja, Moldovan (portari), 
Lupu, Dragomir, Ciupe, Roman, Tușa, 
Koroncsy, Szolie (fundași), Cojocaru, 
M. Bretan, Vișan, Boca (mijlocași), 
S. Brelan, Soporan, Adam, Țegean, 
Petrescu, Moga, Bukos, Prodan și 
Cotoc (atacanți). Dintre aceștia, Tușa, 
Soporan, Bakoș și Cotoc sînt încă 
juniori, ultimul avînd numai 16 ani 
și jumătate. Pin Iot mai fac parte 
Kalona, care s-a aflat în această pe
rioadă pentru tratament la Băile Fe
lix, datorită recidivei unui accident 
la gleznă. Se contează, de asemenea, 
pe revenirea lui l.iviu Mihai, fundaș 
central, oare își termină stagiul 
militar.

Citeva probleme

de alcătuire a echipei
si jocurile 
C.F.R. Cluj

Pregătirile efectuate 
de verificare susținute de 
au fost folosite de antrenorii Radu
lescu și Chirilă și pentru a găsi so
luțiile cele mai potrivite unor pos
turi oarecum deficitare în echipă : 
fundașii centrali, mijlocașul stînga 
și extrema dreaptă. încercările făcu
te pînă acum au dat numai rezolvări 
parțiale. Astfel, se pare că tinerii 
l'iupe (de 19 ani) șl Bota (de 18) vor 
deveni titulari ca fundaș central 
dreapta și, respectiv mijlocaș stînga. 
Rămîne încă, îndeosebi, în suspensie 
postul de extremă dreapta, pentru 
care candidează Sorin Brelan, Moga 
(de la tinereț-rezerve) și Soporan (un 
junior deosebit de talentat, după 
cum ni s-a spus). Dar iată cum se 
conturează, în întregul ei. formația 
feroviară clujeană pentru debutul în 
returul campionatului : Gadja .(Mol
dovan) — Lupu, Ciupe, Dragomir. 
Roman — M. Bretan, Boca — S. Bre- 
tan (Moga, Soporan), Adam, Țegean 
(Bakos), Petrescu.

Nu numai prin tradiția pe -care 
și-au creat-o, dar îndeosebi prin con
vingerea pe care o au despre pro
priile posibilități, precum și despre 
calitatea pregătirilor efectuate în a- 
ceastă iarnă, feroviarii clujeni speră 
din nou într-o evoluție bună tn re
turul campionatului.

„piesă" care l-a lipsit — sîmbătă 
-— echipei Steaua".

ALIN SAVU (Steaua) : „La ora 
actuală, după părerea mea, forma
ția Steaua are o disponibilitate fi
zică și tehnică mai mare decît cea 
a echipei Dinamo. Și, totuși, sîm
bătă seara am pierdut datorită in
capacității noastre tactice de a va
lorifica aceste atu-uri. Venind vor
ba de atu, pot spune că adversarii 
noștri l-au avut pe cel moral (de
terminat de numărul mai mare de 
victorii directe), fapt ce le-a per
mis să evolueze cu mai mult calm, 
în ceea ce ne privește, crisparea ți 
lipsa de discernămînt ne-au redus 
mult potențialul. Și, din acest 
punct de vedere, consider meritată 
victoria echipei Dinamo. Din păca
te, la regretul înfrîngerii îl adaug 
și pe acela că miza întilnirij și-a 
pus, iarăși, amprenta asupra spec
taculozității partidei, influențînd-o 
în mod nefavorabil".

Constantin FIRANESCU

i
Ne apropiem cu pași repezi de 

3 martie, ziua startului în returul 
Diviziei A, se multiplică jocurile 
cu caracter de verificare și, mai 
ales, omogenizare, cu ajutorul că
rora cele 18 competitoare repetă în 
vederea 
sesiunea 
cînd se

Toate 
echipele . .
decît rezultatele de pe tabelă, in
teresează acum maniera generală 
de exprimare în teren, dacă ea co
respunde sau nu preceptelor fotba
lului actual, la care adevărații fot
baliști performeri au subscris mai 
ile mult.

în Ideaa, șubînțeleasă la acest 
eșalon, că divizionarele A nu vor 
mai avea în retur probleme prea 
mari în materie . de tehnică (cel 
.puțin așa ne invită să credem ace
le echipe c.are au apelat și la balon 
încă din prima zi a antrenamente
lor de iarnă) unul din preceptele 
de bază ale marelui fotbal rămîne 
MIȘCAREA ÎN TEREN ; acel flux 
și reflux, corespunzînd, fiecare, ce
lor două momente fundamentale 
ale jocului, de apărare și de atac, 
care împarte echipele în două ca
tegorii distincte : diletante, dacă 
ele acționează static, și de perfor
manță, în cazul în care' dinamica 
folosită de ele este amplă, continuă, 
rațională.

După primele 
divizionarelor 
prilejuiesc de 
încurajatoare, 
din cantitativ 
al pregătirii 
de cît, exprimarea de calitate în* 
teren, prin acel joc de mișcare de 
care vorbeam. Se vădește la ele (la 
Dinamo, Steagul roșu, Steaua, F.C. 
Constanța, Rapid — ca să folosim 
doar exemple observate de noi sau 
despre care ne-au făcut referiri an
trenorii federali) preocuparea pen
tru respectarea „blocului funcțio
nal", indicație majoră, menită să 
asigure o mai bună și mai judi
cioasă circulație a componenților 
diferitelor linii șij. firește, a. min
gii. Demarcarea' spontană în secun
da intrării în posesiavmingii, favo
rizează, se știe, sprijinul reciproc,

examenelor, decisive, din 
de primăvară, anotimpul 

numără bobocii în fotbal, 
privirile sînt ațintite spre 

combatante și, mai mult

apariții-teste ale 
A, unele dintre ele 
pe acum concluzii 
Acumulările de or

ia importantul aspect 
fizice își găsesc, cît

la „un-doi“-uri, la „doi pentru al 
treilea", la toate acțiunile ofensive 
combinative, în sfîrșit, demarcarea 
oportună în adincime — superior 
calitativă tuturor celorlalte — sin
cronizată cu o pasă în profunzime, 
de eliminare a adversarului, duce 
mai „pretențios", dar mai repede 
la înscrierea golului, rațiunea de 
a... exista a jocului de fotbal.

Sint concluzii, spuneam, deocam
dată numai încurajatoare, deoarece 
chiar și la aceste echipe, citate 
mai sus, grija pentru o mișcare 
amplă și rațională în teren nu se 
manifestă continuu, rpe parcursul 
celor două reprize, și nu are un 
caracter absolut general, în sensul 
că mai sînt destui jucători care, în 
același timp cu momentul transmi
terii mingii, iau poziția de repaus, 
considered că și-au făcut datoria ; 
element de frînă. desigur, această 
carență la jucătorii divizionari, ca 
și tendința unora de a-ține mai 
mult decit trebuie balonul la pi
cior sau de a-1 „căra" pe mari 
porțiuni de teren, toate acestea în- 
greunînd circulația, reducînd, în 
ultimă instanță, viteza de joc.

Pe bună dreptate, echipe reputa
te de fotbal, acelea care au pășit 
cu adevărat în arena competitivă, 
la nivel înalt, au lichidat cu ana
cronica împărțire între jucătorii 
care trudesc și aceia care mai mult 
privesc, între „anonimi** și „false 
vedete". De o bună bucată de vre
me, echipele mari demonstrează — 
înainte de toate — O ATITUDINE 
COLECTIVA ÎN MIȘCAREA LOR 
ÎN TEREN, condiție fără de care 
performanța reală, nu este cu pu
tință.

Gheorghe NICOLAESCU

AZI A APARUT
NUMĂRUL 403

AL REVISTEI

TINERETULUI"
tele au fost satisfăcătoare. IATA 
CIȘTIGATORII pe categorii de virată : 
11—14 ani, 15—19 ani șl peste 19 ani. 
I'ond : Monica Odeșteanu (Orașul Dr. 
Petru Groza), Marian Florea (Budu- 
reasa), Ramona Cristian 
Gheorghe Goina (Oradea), 
Mercea (Clumeghiu), Ioan 
(Sintei), Mariana Julier 
Gheorghe Cristo (Oradea), Auneiw 
Crovato (Oradea), Vaier Goina (Bu- 
dureașa), Melania 
Gheorghe Anderco 
cău).

Ilie GH1ȘA.

PITEȘTI: ETAPA PE ASOCIAȚIE 
LA „DACIA"

(Beiuș),
Cornelia 

Slovac 
(Oradea), 
Adriana

Mangrău (Derna), 
(Sublag de Bar-

coresp. județean

în organizarea asociației sportive 
„Dacia", la clubul Ștefănești, al sin
dicatului întreprinderii, de autoturis
me s-au desfășurat întrecerile etapei 
finale pe asociație din cadrul „Cupei 
tineretului" la tenis de masă și șah) 
Pârtiei punți — aproape 150 de spor
tivi, muncitori, tehnicieni, maiștri, 
ingineri și funcționari, reprezentînd 
cei peste 1 500 de tineri care s-au 
întrecut în fazele precedente, pe ate
liere, secții de producție etc.

SATU MARE: PESTE 500 DE
în cadrul asociației sportive „So

meșul" din localitate au avut loc în
treceri pentru „Cupa tineretului" cu 
participarea a peste 500 de salariați 
ai întreprinderilor județene de In
dustrie locală 1 Mai. La tenis de 
masă s-au impus Gh. Săbăduș și I. 
Mezeî, la popice A. Benedek și Fr.

Campionii pe asociație : Romlcă 
Lăzărescu (tehnician, centrul de pro
iectare) 
golescu 
viteză1*)

Iile

ta tenis de masă și Ion Ne- 
(tehnictan, secția „cutii de 
— la șah.
FEȚEANV, coresp. județean

JUDEJUL HARGHITA: CEI 
MAI BUNI ÎN SPORTURILE 

IERNII...
La Izvorul Mureșului, pitoreasca a- 

șezare din județul nostru, au fost or
ganizate întrecerile pentru „Cupa ti
neretului" la schi și săniuțe, catego
ria 11—14 ani. Au luat parte peste 
160 de concurenți și concurente.

Campioni ai județului au fost de
semnați Ilona Hathazi (Bălan) și M. 
Suciu (Subcetate) — schi, slalom, Le- 
tiția Țifrea (Subcetate) și M. Ambruș 
(Nicolești) la schi, fond. In același 
timp, Ia săniuțe, pe locul I s-au si
tuat Veronica Gabor și, respectiv, S. 
Boika, ambii din Borsec.

Duminică, în aceeași stațiune, vor avea 
loc întrecerile la categoriile de vîrștj 
superioare, iar la Miereurea Ciuc o 
competiție de patinaj.

V. PAȘCANU,
COMPETITORI LA

corespondent

„SOMEȘUL"

de laI TURNEUL ECHIPEI V.S.S. KOSICEI BAGEAC

antrena- 
la Poiana 
revină în

O secvență 
ment al jucătorilor 
Cîmpina, care vor 

Divizia
Foto :IIII

• Formația cehoslovacă

V.S.S. Kosice — învinsă dumini
că la Timișoara cu 2—0 de Politeh
nica, în primul meci al turneului 
pe care-,1 întreprinde în țara noas
tră — va juca astăzi la Satu Mare, 
în compania formației locale Olim
pia, lidera clasamentului seriei a 
III-a a Diviziei B.

I
| PROGRESUL -DINAMO

Astăzi, la Brăila

joacă azi la Satu Mare

cehoslovaci vor întîlni 
Mare, pe Minerul, iar

Fotbaliștii 
joi, la Baia 
duminică, în ultima partidă a tur
neului, vor avea ca parteneră, la 
Cluj, pe Universitatea.

SCHIMBAREA DENUMIRII SAU RE
ȘEDINȚEI UNOR DIVIZIONARE C

din sumarul câreia 
vă recomandăm :

de 
să 
B
V.

• O amplă anchetă printre an
trenorii de Divizia A, privind pro
bleme actuale : noutăți în meto
dica pregătirii la munte ; rolul 
turneelor de iarnă ; preocupările de 
moment ale 
cu returul ; 
torii^-de la 
național.
• Pagina 

competiționale".
• Noutăți de la divizionarele B 

înaintea startului
• O discuție asupra comportă

rii echipelor naționale de tineret 
(sub 23 și sub 21 de oni) in anul 
trecut.

• La „Interviul săptămâni", un 
vechi activist din fotbalul bucureș- 
tean, Titel Ursache.

• Amănunte înaintea meciului 
Spania — Iugoslavia de astă- 
seară.

® Corespondențe speciale din 
Ciudad de Mexico, Londra și 
Sofia.
• Ayala și fotbalul argentinian.
• Pagina de Magazin extern.
• Rubricile obișnuite : Subli

nieri, Dialog cu cititorii, Carnet ex
tern, Profil, Din fotbalul interna
țional, Campionate naționale, W.M. 
— ediția jubiliară.

echipelor în , legătură 
cum au revenit 
convocarea la

jucă- 
lotul

de „confidențe pre

de la 10 martie,

LOTO-PRONOSPOBT INFORMEAZĂ:
o NOUA FORMULĂ TEHNICĂ LA 

PRONOEXPRES DIN

II
17

trag
formulă tehnică se ex- 
nu-mere în 6 extrageri

tragerile

„Dacia 
numerarde cite 9

Două divizionare C, Oltul Sf. Ghcor- 
glic și Unirea Zatau au solicitat fede
rației să le aprobe schimbarea denumi
rilor lor. Primind încuviințarea forului de 
specialitate, cele două echipe vor activa, 
începînd pu sezonul viitor, șup numele 
de Clubul Sportiv Sf. Gbeorghe și, res
pectiv, Clubul sportiv Zalău.

Divizionara C Știința Constanța, și-a 
mutat... reședința la Cernavodă, oraș pe 
care îl va reprezenta de acum încolo in 
campionat. Echipa se va numi știința 
Cernavodă. j

de cîte 3

Pronoex-

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
FEBRUARIE 1974

f/ța de 70.000 lei ca în 
anterioare.

Se acordă : autoturisme 
1300" plus diferența în
pînă la 100.000 lei ; autoturisme 
„Dacia 1300“ ; excursii în R.D. 
Germană, Italia, Bulgaria, Iugo
slavia, premii în nurperar de va
loare fixă și variabilă.

Alte amănunte în prospectele 
tragerii, care sc găsesc în toate a- 
gențiile Loto-Pronosport.

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată în direct din 
studioul de Televiziune în jurul 
orei 19,10.
PR EMILE 

SPORT
Categoria I (12 rezultate) : 6,35 

riante a 18 213 lei.
Categoria a Il-a (11 rezultate) : 76,85

variante a 1 959 lei.
Categoria a III-a (10 rezultate) ; 533,33 

variante a 390 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT.

în noua
5! de

din care :
® 3 extrageri, fiecare 

numere din 45 ;
• 3, extrageri, fiecare 

numere din 45 ;
Tragerea excepțională

•prăs în această nouă formulă teh
nică aduce o serie de mari avan
taje pentru participanți față de ve
chea formulă :

— se efectuează extrageri mai 
multe (6 în loc de 5) ;

— se extrag mai multe numere 
(51 în loc de 40) ;

— variantele de fi 
la 3 extrageri a cîte 
loc de 2 extrageri ca

— variantele de 15 lei participă 
în plus la 3 extrageri a cîte 9 
mere în loc de 3 extrageri a 
mai 8 numere ca înainte ;

— valoarea unitară a celui 
mare premiu este de 100.000

Stadionul Progresul din Brăila 
găzduiește astăzi, cu începere de la 
ora 15, un atractiv meci de verifi
care, care va aduce în teren for
mația locală, Progresul, și echipa 
campioană, Dinamo București. în 
continuarea pregătirilor pe care Ie 
fac în vederea reluării campiona
tului, jucătorii antrenați de D. Ni- 
colae-Nicușor și Ion Nunweiller vor 
susține duminică 
Capitală, o 
parteneră 
Autobuzul, 
pe terenul 
La ora 11.

VIZA CARNETELOR DE ARBITRIICărăușan, tar la șah 
Ganca.

Aceeași asociație sportivă a mai . 
organizat o excursie la Șulor, cu 50 I 
de salariați. Cu aeest prilej au fost I 
organizate întreceri de săniuțe și 
schi. Cîștigători — M. Topescu și N. I 
Marian (schi), Gh. Budai și D. Stan | 
(săniuțe).

Z. KOVACS, corespondent |

A. Taar șl A.

dimineața, în 
nouă întîlnire amicală, 
fiindu-le divizionara B. 
Partida se va disputa 
Autobuzul și va începe

F.R.F. face cunoscut că viza car
netelor de arbitri, de categoria I 
și a Ii-a, pe anul 1974, se va etec- 
tua la sediul federației, cu înce
pere de la data de 15 februarie. 
Pentru arbitrii de categoria a 
III-a, viza carnetelor se va face 
de consiliile județene respective.

lei participă 
(1 numere în 
înainte ;

CONCURSULUI PRONO- 
DIN 10 FEBRUARIE 1974

va-

nu- 
nu-

mai
lei



JUNIORUL TALENTAT DE IERI
ESTE AZI RECORDMAN MONDIAL!

PATINAJ

CHRISTINE ERRATH (R.D. GERMANĂ)

Dorel Cristudor in elita sprinterilor continentali

de zile în urmă, Dorel 
mai era încă junior. Un 

talentat, ale cărui

Cu 45 
Cristudor 
junior foarte 
performanțe, 10,2 la 100 m și 21,1 
Ia 200 m, îl recomandau drept o 
mare speranță a sprintului româ
nesc. Cuplul de rezultate amintit 
nu fusese la îndemîna nici unuia 
dintre alergătorii noștri ; Cristudor 
l-a obținut la numai 19 ani...

Acum, Dorel Cristudor nu mai 
este junior. De sîmbătă 9 februarie 
el este însă recordman mondial de 
sală la seniori — unul din cei 7 a- 
lergători care au reușit 6,4 pe 60 m 
—, primul atlet român care izbu
tește această performanță, într-o 

. probă de alergare, săritură sau a- 
runcare...

I-am solicitat, cu deferența cuve
nită unui recordman al lumii, un 
interviu pentru a doua zi, lăsîndu-1 
să-și savureze succesul. Duminică, 
cu o oră înaintea începerii reuniu
nii, un singur atlet în sală — Dorel 
Cristudor.

— Alergi și astăzi ?
— Nu, am făcut antrenament. Să 

nu credeți că exagerez, antrena
mentul de azi este foarte util. Să-i 
spunem de „dezobo6ire“...

— Am vrea să ne spui, sincer, 
dacă așteptai acest 6,4, dacă cre
deai, intr-adevăr, că-1 poți realiza.

— Eram convins că voi alerga,

campionul european de la Rotter
dam și unul din corecordmanii 
mondiali reprezintă, intr-un fel, un 
un certificat de autenticitate. în a- 
celași timp ai devenit, aceasta e 
realitatea, chiar dacă unora nu 
le-ar veni să creadă, unul din fa- 
voriții campionatelor europene. Te 
sperie această postură ?

— Nu știu dacă pot fi numit 
chiar favorit. îmi propun să ajung 
în finală la Goteborg. Mă gîndesc 
și la un loc pe podium. Am spus 
însă, startul joacă un rol foarte 
important la 60 m, poți foarte bine 
să fii primul sau al șaselea. Frică 
nu-mi este de nimeni.

— Ne-ar interesa o comparație 
între Cristudor de acum, seniorul, 
și Cristudor de anul trecut, junio
rul.

— Am mai... îmbătrânit cu un an. 
Nu mai sînt timid. Mă concentrez 
mai bine. Am lucrat foarte mult 
și cred, foarte bine. în toamnă am 
venit de la, Cîmpulung — dacă ați 
ști cît de mult datorez oamenilor 
de acolo și în special profesorului 
Mihai Răuțoiu 1 — la București, la 
Steaua. Lucrez cu Ioan Soter. Da
torită colaborării — în adevăratul 
înțeles al cuvîntului — dintre cei 
doi antrenori, schimbarea, în multe 
cazuri o piedică în progresul spor
tivului, a însemnat, mai degrabă,

PRIMUL JOC AL nOOIEISTILOP
ROMANI IN CEHOSLOVACIA

cu selecționata
Lotul de hochei al țării noastre 

care se pregătește în vederea par
ticipării la C.M. (grupa B) de la 
Ljubljana (21—31 martie), între
prinde un scurt turneu în Ceho
slovacia.

în primul meci, hocheiștii români 
au întîlnit, la Skalica, formația se
cundă a țării gazdă. După o parti-

2-2 secunda a țării gazdă
echilibrată, rezultatul a 
2—2 (0—1, 1—1 1—0). 
Pană și Tureanu, pen- 
noastră, Longauenr și

dă foarte 
fost egal : 
Au marcat 
tru echipa
Travnik, pentru gazde.

Următorul joc al hocheiștilor ro
mâni se va desfășura la Nitra, în 
compania unei formații locale.

HOTĂRÎRILE COMISIEI EXECUTIVE A C.I.O

UN PRIM PAS SPRE REVENIREA R.P. CHINEZE
f

LAUSANNE, 12
Comisia executivă 
internațional

ÎN MIȘCAREA OLIMPICA

ECHIPA DE BOX
(tineret)

A
A ROMÂNIEI

PLECAT

BELGRAD
Marți seara, reprezentativa de 

box (tineret) a țării noastre a pă
răsit Capitala, plecînd la Belgrad, 
unde urmează să întîlnească echipa 
similară a Iugoslaviei. Prima întîl- 
nire va avea loc în ziua de 15 fe
bruarie, în capitala țării vecine, iar 
cea de-a doua se va disputa în 
ziua de 17, într-o altă localitate. 
Antrenorii Tk Niculescu și C. Ciucă 
însoțesc următorul lot de sportivi, 
în 
N.
V. 
P. 
C.

ordinea categoriilor: T. Rușit, 
Robu, C. Buzduceanu, FI. Ghiță, 
Sîrbu, C. Hajnal, D. Cimpoieșu, 
Istrate, V. Didea, Gh. Matachi și 
Dafinoiu.

Anul de afirmare a primei pa- 
tinatoare a Europei este, fără în
doială, 1971. Atunci ea a cîștigat 
două importante probe premergă
toare campioantelor europene, Gupa 
Richmond și Trofeul „Săbiile al
bastre". Iar la debutul ei în între
cerea continentală, în același an, 
pe gheața lui Hallenstadion din 
Ziirich, sprințara Christine urcă di
rect la locul 7, refuzînd parcă obiș
nuitul „stagiu" al mijlocului de cla
sament, Avea atunci 14 ani (născută 
la 22 decembrie 1956, la Berlin). 
Se remarcase și la tradiționalele 
campionate internaționale pentru 
copii de la București, fiind meda
liată cu bronz la ediția din 1967.

Debutul intempestiv ai rh-icuței 
Christine Errath (1,54 m ; 45 kg) 
avea să fie confirmat fără înțîrzie- 
re.
JO. 
salt pe podium, . în 
întîi la! C.E. de la Koln și 
la C.M. de la Bratislava, 
este, incontestabil, urmașa 
Seyfert, nu se dezminte de la con
curs la concurs. Maniera în care

o

cîștigat, pentru a doua oară, 
la Zagreb, este 
- bineînțeles — 

de mîndrie pentru

a
Iul european, 
ficatoare. Și 
biect de mîndrie pentru antrenoa- 
rea sa de la Dynamo Berlin, blinda 
dar autoritara Inge Wischnewski, ca 
și pentru toți iubitorii patinajului 
artistic din R.D. Germană.

Locul 8 în elita
de la Sapporo ’72, 

1973.

mondială la 
apoi un 
cu locul 
al treilea 
Cea care 
Gabrielei

tit-
edi-
su-

ALEKSANDR GORȘKOV (u.r s.s.)

Recordmanul mondial Dorel Cristudor este felicitat de învinsul său, record
manul mondial Zenon Nowosz Foto : Dragoș NEAGU

(Agerpres). — 
a 

olimpic,
Lausanne, a hotărit să 
tronajul său Jocurilor 
siatice ce vor avea loc în toamna 
acestui an la Teheran. Această de
cizie, subliniază comentatorii agen
țiilor internaționale de presă, în
seamnă totodată o recunoaștere de 
facto a R.P. Chineze ca singurul 
reprezentant al sportivilor din în
treaga Chină și excluderea Taiva-

Comitetului 
întrunită la 
acorde pa- 
sportive a-

nului de la Jocurile sportive asiati
ce. După ședința Comisiei executi
ve, un purtător de cuvînt al C.I.O. 
a declarat că „hotărîrea a fost 
luată în interesul dezvoltării spor
tului în Asia". Aceasta constituie 
un prim pas spre o revenire cît 
mai grabnică a R.P. Chineze în 
mișcarea olimpică.

în cadrul lucrărilor de la Lau
sanne s-a acceptat includerea pro
bei de dansuri în programul con
cursului de patinaj artistic al vii
toarelor Jocuri Olimpice de iarnă.

MONZON SE DOPEAZA?
PARIS, 12 (Agerpres). — Preșe

dintele federației franceze de box, 
Bernard Restout, a declarat la Pa
ris că va întocmi un raport în care 
se va cere Consiliului mondial al 
boxului să ia măsuri disciplinare 
împotriva campionului mondial la 
categoria mijlocie, Carlos Monzon 
(Argentina), care a refuzat să se 
supună controlului antidoping, du
pă meciul cîștigat Ia Puteaux, în 
fața lui Jose Napoles' (Mexic). aAcest dansator înnăscut, 

siluetă (i,ao m ; 63 kg)
cărui 

coboară 
parcă din crochiurile lui Toulouse- 
Lautrec. a făcut o îndelungată an
ticameră a podiumului. în marile 
competiții ale gheții, pînă a primi 
consacrarea binemeritată. De fapt, 
pașii decisivi, fie ei de tango sau 
rumbă îndrăcită, nu l-au dus spre 
succes decît atunci cînd s-au îm-

Corespondență specială pentru ziarul ,,SPORTUL"

SUEDIA VA ALINIA 0 FORMAȚIE
mult Întinerită la cm. de handbal

pletit cu ai aceleia, care avea să-i 
fie parteneră de sport ideală, apoi 
soție, grațioasa Ludmila Pahomova.

Cuplu} s-a format în 1967, sub 
privegherea priceputei antrenoare 
Elena Ceaikovskaia, participînd 
C.E. de la Ljubljana (locul 10) și 
C.M de. la Viena (locul 13). 
anul următor, podiumul marilor în
treceri este ocupat încă, în exclu
sivitate, de reprezentanții faimoasei 
școli britanice, pentru ca în 1969, 
Pahomova și Gorșkov să-și facă 
Intrarea printre premiați, cu bron
zul „europenelor-4 (la Garmisch) și 
— surpriză — argintul „mondiale
lor4 (la Colorado Springs).

In continuare, palmaresul exce
lentei perechi sovietice cuprinde 
numai locuri întîi (cu o singură 
excepție) : 1970 — Leningrad și
Ljubljana ; 1971 — Ziirich și Lyon ; 
1972 — Goteborg și Calgary ; 1973 — 
Bratislava ; 1974 — Zagreb. Excep
ția de care vorbeam a oferit-o 
ediția de anul trecut a C.E.. de la 
Koln, cînd perechea 
ților Angelika și 1 
promovat, pentru o 
pe prima treaptă.

LUDMILA PAHOMOVA
ar putea 
ei. la a 

lor ?

la

în

i rivală a fra- 
Erich Buck a 

i singură dată.

(U. R. S, S.)

8-lea campionat al 
handbaliștilor, Ro- 
(fostul portar al 

va alinia o echipă

oricum, 6,5. Mă gîndeam și la re
cordul lumii, dar poți fi sigur vreo
dată de un record mondial ? După 
serii eram însă convins că se poate 
și 6,4. într-o probă atît de scurtă 
totul, sau aproape totul, depinde 
de start. Eu am avut o plecare 
foarte bună.

— Faptul că „i-ai luat" doi metri 
buni polonezului Zenon Nowosz,

un simplu transfer (de cluburi).
— Deși perspectiva imediată o 

constituie europenele de sală, am 
vrea să-ți cunoaștem proiectele 
pentru sezonul în aer liber.

— 10,1 la 100 m și 20,8 la 200 m ! 
Adăugăm că în fiecare an, Do

rel Cristudor a realizat ce și-a pro
pus !

Vladimir MORARU

PRINTRE CULOARE
1 • în zilele de 26—28 februarie,
!a Băile Felix, va avea loc o con
sfătuire metodică a antrenorilor de 
semifond șl fond, la care va lua par
te și reputatul specialist sovietic 
Braghin. Au fost invitați numeroși 
antrenori din întreaga țară.

• în vederea Crosului Balcanic (24 
martie Velenje, în Iugoslavia) se va 
desfășura la Băile Felix un cros de 
selecție pentru formarea echipelor re
prezentative de seniori, senioare, ti
neret, juniori și junioare.

• Concursul de verificare a mara- 
toniștilor (30 km) se va desfășura la 
București în ziua de 7 aprilie, în loc 
de 14 aprilje cum se anunțase an
terior.

BIROUL F. R. ATLETISM
A ANALIZAT

(Urmare din pag. I)

dezvoltarea bazei de masă a per
formanței atletice din țara noastră. 
Și cum aceste grupe cuprind în ma
joritate atlețl tineri, îndeosebi ju
niori, este lesne de înțeles că îm
bunătățirea rezultatelor și formarea 
lor ca autentici performeri, inte
resează nu numai în perspectiva 
Montrealului, cît și în cea a J.O. 
din 1980 !

Ne aflăm abia la începutul ac
tivității de pregătire din 1974. Va 
trebui, tocmai de aceea, ca și pe 
parcursul lunilor viitoare această 
activitate să se desfășoare la fel 
de bine, poate chiar și mai bine, 
astfel ca toți atleții noștri fruntași 
să realizeze în mod concret obiec
tivele de performanță pe care și 
le-au pus pentru actualul sezon. 

'Cele mai multe sînt foarte îndrăz
nețe (și este bine așa !) dar pen
tru a fi materializate se cere 
muncă, muncă și iarăși muncă !...

• In zilele de 13—15 februarie vor 
avea loc la Moscova campionatele
— deschise — ale Uniunii Sovietice. 
La înțreceri vor lua parte și trei 
atleți români : Viorica Viscopoleanu, 
Dinu Piștalu și Tudorel Vasile.

• La sfîrșitul săptămînii, în sala 
Festivalna din Sofia, se va desfășu-' 
ra un mare concurs atletic internațio
nal studențesc. în afara mai multor 
reprezentanți ai Clubului 
universitar vor participa 
Jurcă, Vasile Sărvcan 
Sebestyen.

• Biroul 
cererile de 
număr de 
între altele, trecerea Corneliei Popa 
de la Rapid la Dinamo, a Valeriei 
Ștefănescu de la Rapid la Dinamo, 
Gheorghe Ghipu de la Metalul la 
Steaua, Gheorghe Megelea de la Șc. 
sp. Reșița la Steaua, Dorel Cristudor 
de Ia L.C.E.A. la Steaua. Șerban Cio
chină de Ia Metalul la C.A.U., Erica 
Teodorescu de la Dinamo la C.S.M. 
Iași, Gh. Dulgheru de la C.S.U. Pi
tești la C.A.U.. Eva Zorgo de la Șc. 
sp. Cluj la „U“ Cluj, Stelian Marcu 
de la Steaua la Farul C-ța„ Ion Ia- 
gher de la Dinamo Ia C.S.U. Oradea, 
Marghiolita Matei de la Metalul la 
Farul C-ta„ Rudolf Csunderlich de la 
Dinamo la C.S.M. Reșița etc.

• Pe stadionul Tineretului din Ca
pitală a avut loc recent tradiționa
la competiție de cros dotată cu Cupa 
16 Februarie. Trofeul a fost cucerit 
de alergătorii și alergătoarele de la 
Petrolul Ploiești. Iată cîștigătorii ce
lor șase probe, individual și echipe : 
junioare II (800 m) : Ioana Vlăscea- 
nu (CSM Pitești) — Dinamo : junioa
re I (1 000 m) : Teodora Văduva (Me
talul) — Petrolul Ploiești ; senioare 
(2 000 m) : Florica Munteanu (Me
talul) — Petrolul ; juniori II (2 000 m): 
Gh. Drăghi (CSM Pitești) — Petro
lul : juniori I (3 000 m) : Eug. Roiban 
(Rapid) — C.S.M. Pitești ; seniori 
(7 0000 m): C. Andreica (Progresul)
— C.A.U. (N. D. NICOLAE — coresp).

• Comisia municipală de atletism 
București organizează un nou curs 
de arbitri. Doritorii se vor prezenta 
in ziua deschiderii cursului (20 fe
bruarie ora 16) la sediul C.M.E.F.S. 
din str. Biserica Amzei nr. 6.

și 
ȘÎ

în

atletic 
Valentin

Erwin

discuții 
unui mare

F.R.A. a luat 
transferare a 

atleți. Au fost rezolvate,

La cel de al 
lumii, rezervat 
land Mattsson 
„7-lui suedez) 
mult întinerită. Cunoscutul tehni
cian scandinav a renunțat la ser
viciile cîtorva jucători valoroși, cu 
mare experiență, cum sînt Lennart 
Eriksson, Bengt Thomasson sau 
Bengt Gustafsson. care nu au par
ticipat la pregătirea comună din 
timpul verii anului 1973. Acestora 
li s-a adăugat în ultima vreme și 
celebrul Kurt Goran Kjell, care l-a 
anunțat pe Mattson că nu poate 
face deplasarea în R.D. Germană, 
fiind reținut la Văsteras de proble
me personale.

Pus în această dificilă situație, 
antrenorul lui „Tre Kronnora"_ ș-a 
văzut nevoit să apeleze la cîțiva 
tineri și talentați jucători, lipsiți 
însă de experiența competițiilor de 
mare amploare. Și cu această echi
pă nouă, handbaliștii suedezi au 
efectuat un turneu de rodare în 
S.U.A., Canada și Islanda. Cu a- 
cest prilej ei au susținut (în luna 
noiembrie) 7 partide, pe care le-au 
cîștigat cu ușurință. La întoarcere, 
Mattsson a anunțat lotul celor 16 
jucători pentru „mondiale", ale- 
gînd în special pe acei handbaliști 
dispuși să participe cu regularitate 
la pregătirea comună.

Recent, naționala Suediei a mai 
fost supusă unui test, de această 
dată mult mai dificil. Scandinavii

au întîlnit de două ori, pe teren 
propriu, redutabila formație a Iu
goslaviei, campioană olimpică. Deși 
învinsă în ambele partide, naționa
la suedeză — apreciază specialiștii 
— a jucat de fiecare dată la un 
nivel superior, Mattsson fiind de 
fiecare dată mulțumit de compor
tarea elevilor săi. între 14 și 17 fe
bruarie, echipa Suediei participă — 
alături de reprezentativele U.R.S.S., 
Bulgariei și R.F. Germania — la 
turneul de la Moscova.

Lotul pentru C.M. cuprinde ur
mătorii jucători: UlfGUSTAFSSON 
(27 ani 
ționale), 
și Lars 
portari, 
31), Bo

Dan ERIKSSON (26 — 72), Johan 
FISCHERSTROM (29 — 34), Bengt 
HANSSON (23 — “
af SEGERSTAD
JANSSON (28 — 
SON (25 — 30), 
NIAK (24 — 18),
45), Thomas PERSSON (26 — 68), 
Bo STRIDH (23 — 18) și Ulf AN
DERSSON (22 — 15). Tînărul Bjorn 
Andersson este actualul golgeter al 
campionatului (76 goluri în 11 me
ciuri), iar Bengt Hansson și Thomas 
Persson se află pe locurile 2 și, 
respectiv, 3 în același clasament.

înainte de plecarea în R.D. Ger
mană, formația suedeză va mai 
susține meciuri cu Dane
marca.

17), Goran Hard 
(28—85), Tommy 
56), Jan JOHNS-
Roman MARCI- 

Olle OLSSON (25

Ce cadou mai frumos 
pregăti Ludmila soțului 
treia aniversare a căsătoriei 
Desigur, a clncea medalie de aur 
a mondialelor, pe gheața mtlnche- 
neză. Ar fi un record absolut în 
materie, căci nici un cuplu de 
dansatori n-a fost capabil pînă 
acum de o asemenea longevitate pe 
prima treaptă a podiumului. în 
suprema întrecere. Ar mal putea, 
Ludmila Pahomova, să-și serbeze 
aniversarea cu un suteces, așteptat, 
la examenul de aspirantură pe ca
re-1 . susține la Institutul de artă tea
trală din Moscova. Arta dramatică 
o pasionează pe marea balerină a 
gheții.

A început participarea la compe
tiții în compania lui Viktor Rîjkin, 
un alt mare patinator sovietic, pen
tru ca apoi, împreună cu Gorșkov, 
să-și poată pune total în valoare 
calitățile sale deosebite. Este suplă, 
avîntată, are un marcat simț al 
ritmului. înălțime — 1.72 m ; greu- 

56 kg. De vîrstă foarte a-

propiată cu 
amîndoi în 1946 ; el la 8 octombrie, 
ea -la 31 decembrie). „Specialitatea" 
lor recunoscută — tangoul argenti- 
nian, în care ne-au oferit de ne
numărate ori creații incomparabile.

PAUL ANDERSEN

— 20 de meciuri interna- 
Hans JONSSON (25 — 20) 
KARLSSON (26 — 45) — 
Bjorn ANDERSSON (22 —
ANDERSSON (22

partenerul ei (născuțl

LA

ASTA SEARA,

FRANKFURT PE MAINTURNEEDE TENIS

PĂPUȘI PE PATINE...
MIERCUREA CIUC, 12 (prin te

lefon). — Nu este o invenție de ul
timă oră a vreunei fabrici de pă
puși sau artizanat. Imaginea ne-a 
fost sugerată de prima apariție, 
luni dimineața, pe gheața patinoaru
lui acoperit din localitate a micu
ților sportivi, evoluînd într-o at
mosferă cu adevărat feerică, prile
juită de disputarea finalelor cam
pionatului național de copii la pa
tinaj artistic.

La categoria avansați, a concu- 
renților sub 7 ani, după disputarea 
celor trei figuri obligatorii, condu-

urmat 
Viorel 
Fetele 
bucu-

ce Robert Haimovici, cîștigătorul 
fazei bucureștene a întrecerii. El a 
cules 5—42,10 puncte și este 
de rivalul său gălățean 
Chirilă, cu 10—39,29 puncte, 
au ca lideră pe dinamovista
reșteană Consuela Roman, care — 
chiar dacă a plîns pentru un „3“ 
caire nu i-a ieșit ca la antrena
mente... — conduce detașat, cu 
5—43,57 puncte. A doua, din cele 
9 concurente, este eleva antrenoru
lui clujean Maxim Bindea, micuța 
Szallassi Kinga, cu 10—38,51 puncte.

Liliana GEORGESCU

TORONTO. — A început cel de-al 
doilea concurs pentru grupa I a 
Circuitului W.C.T. în cea mai dis
putată partidă a zilei, australianul 
Ray Ruffels l-a întrecut cu 7—6, 
1—6, 6—3 pe americanul Tom Gor
man. Olandezul Tom Okker a dis
pus cu 6—1, 6—1 de canadianul 
Keith Carpenter, iar Phil Dent 
(Australia) l-a eliminat cu 6—7, 
6—3, 6—4 pe Georges Goven (Fran
ța). Alte rezultate: Van Dillen — 
Genois 6—2, 6—2 ; Alexander — Mc. 
Millan 6—3, 6—3 ; Drysdale — Car
michael 6—0, 6—4 ; Pattison —
Cramer 6—4, 6—4 : Ramirez — 
Burr 7—6, 6—2. Ilie Năstase, prin
cipalul favorit al turneului, îl va 
întîlni în primul tur pe Bob Maud.

BOLOGNA. — La „Palatul Spor
turilor" din Bologna a început un 
turneu internațional contînd pen
tru grupa a III-a a Circuitului 
W.C.T., la care participă și tenis- 
manul român Ion Tiriac. în prima 
partidă susținută, Ion Țiriac l-a 
învins cu 7—6, 6—3 pe jucătorul 
american Roscoe Tanner. Alte re
zultate : Adriano Panatta — Vla
dimir Zednik 3—6, 6—3, 7—6 ; Ove 
Bengtson — Jun Kamiwazumi 6—2, 
6—3 ; Colin Dibley — Harold So
lomon 6—1, 6—3 ; Juan Gisbert — 
Haroon Rahim 6—2, 7—5 ; Corrado 
Barazzutti — Pietro Marzano 5—7, 
6—4, 6—3.

SAN DIEGO. — Turneul fostelor 
glorii ale tenisului mondial a fost 
cîștigat de Pancho Gonzales. în 
finala susținută cu Frank Sedgman 
(ambii jucători sînt în virată de 46 
de ani), Gonzales a terminat învin
gător în trei seturi 6—2, 6—7, 6—4. 
în partida pentru locurile 3—4, 
Pancho Segura (52 de ani), l-a în
trecut cu 6—2, 4—6, 6—4 pe Vie 
Seixas.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Cu prilejul unui concurs internațional 
de atletism care a avut loc la Pocatello 
(Idaho), sprintera americană Kathy 
Lawson a egalat cea mal bună perfor
manță mondială pe teren acoperit în 
proba de 100 y cu timpul de 10,7. Proba 
masculină de săritură în înălțime a fost 
cîștigată de Bill Jankunis, cu rezultatul 
de 2.16 m.
■
La Magdeburg, s-a desfășurat meciul re
vanșă dintre selecționatele masculine de 
handbal ale R.D. Germane și Norvegiei. 
Oaspeții au opus o rezistență dîrză. sco
rul rămînînd egal : 19—19 (12—9).
■
A doua întilnire dintre reprezentativele 
de hochei pe gheață ale Finlandei și 
Cehoslovaciei, s-a încheiat la Helsinki, 
cu scorul de 3—1 (1—0, 2—0, 0—1) în fa-

voarea sportivilor cehoslovaci, 
punctele înscrise de Farda, Glinka 
Martinec. Golul gazdelor 
zat de Oksanen.

prin
și 

a fost reali-

„Cupa Europei" la schi a 
Haus im Ennstal (Austria) 
masculină de coborire, in . 
a revenit sportivului austriac 
Witt-Dâring cu timpul de 2:06,84. 

conduce '

programat la 
o nouă probă 
care victoria 

Christian 
■ în 

clasamentul individual conduce Witt- 
Diiring cu 131 p.. urmat de compatrio
tul său Josef Loidl — 81 p. și spaniolul 
F. F. Ochoa — 64 p.

Handbalistele bulgare au terminat în
vingătoare cu scorul de 13—7 (7—4).■
Prima etapă a Turului ciclist al Andalu
ziei, desfășurată pe traseul Malaga — 
La Linea de la Conception (132 km), a 
fost cîștigată la sprint de rutierul belgian 
Fredy Mertens, cronometrat în 3 h 49:51. 
In același timp cu învingătorul a sosit 
un pluton masiv de 32 de cicliști, prin
tre care se aflau belgienii Walter Go- 
defroot, Frans van Loy și spaniolii 
Gonzalez Linares, Miguel Marla Lașa.

VA FI CUNOSCUTĂ CEA DE-A 16-a PARTICIPANTĂ
ÎN TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI MONDIAL

Astă-seară, la Frankfurt pe Main, se va cunoaște cea de a 16-a par
ticipantă în turneul final al C. M. Se întîlnesc, în meci de baraj, repre
zentativele Iugoslaviei și Spaniei. Meciul suscită un interes major, dovadă 
fiind epuizarea rapidă a biletelor.

De notat că, în cazul cînd după timpul regulamentar de joc, întîl- 
nirea se încheie Ia egalitate, arbitrul belgian Vital I.oraux va acorda 
prelungiri (două reprize de 15 minute). Dacă și după prelungiri meciul 
va rămîne nedecis, pentru desemnarea învingătoarei se vor acorda lovi
turi de la 11 m.

Palmaresul jocurilor directe este favorabil pînă acum spaniolilor. Cele 
două reprezentative s-au întîlnit de 6 ori. De patru ori a cîștigat Spania 
și două partide s-au încheiat la egalitate. întîlnirea este programată pe 
„Waldstadion", cu începere de la ora 20,30 (ora României)

Mai jos, cîteva noutăți transmise de 
acestui meci.

KUBALA ESTE
la plecarea lotului fotba- 
spanioli de pe aeroportul

Luni, 
liștilor 
diry Madrid, au venit, în afară de 
ziariști și fotoreporteri, și numeroși 
suporteri care le-au dorit succes 
jucătorilor antrenați de Ladislau 
Kubala. Ulterior am aflat că, ime
diat după ce a ajuns la Frankfurt 
pe Main, întreg lotul s-a deplasat 

avut 
aco- 

și-au 
mică 
unde 

așa 
pînă

pe „Waldstadion", unde a 
loc un scurt antrenament de 
modare. Fotbaliștii spanioli 
ales ca loc de reședință o 
localitate în afara orașului, 
există și un teren de fotbal, 
încît pentru timpul rămas

AMANCIO

pregătirile se vor efec- 
pentru a nu face în a- 
deplasarea pînă la sta-

corespondenții noștri, înaintea

OPTIMIST
nică. Este vorba de partida sus
ținută cu renumita echipa madri
lenă Atletico, în care 
revenit „naționalei" 
„îmbucurător — scriu 
este faptul că Amancio 
formă de zile mari, înscriind 3 go
luri" . Celelalte două puncte ale 
reprezentativei au fost marcate de 
Asensi și Valdez. După acest ultim 
test, antrenorul Kubala declara 
mulțumit : „Dacă și miercuri vom 
Juca atît de bine, și Amancio va 
avea aceeași poftă de joc, califica
rea noastră se va realiza fără 
emoții. Cu toate că jucăm fără 
trei titulari, Reina, Pirri și Gallego
— accidentați, sper că noii jucă
tori care le vor lua locul să-și 
facă datoria, o singură grijă am 
acum : recuperarea ambilor portari
— Iribar și Deusto — gripați".

Poate din acest motiv. Kubala 
nu a anunțat formația definitivă, 
nici după antrenamentul de dumi
nică.

lată lotul celor 16 jucători care 
au făcut deplasarea : Iribar, Deusto 
(portari),; Martinez, 
Capon (fundași) ; C 
Claramunt _ (mijlocași) ;
Rexach, 
Uria și

victoria a 
cu 5—2. 
ziarele — 

a arătat o

Madrid,

Sol, Benito, 
Carlos. Asensi, 

... : Amancio, 
Garate, Quini, Marcial, 

Valdez (înaintași). •
JUAN JOSE FERNANDEZ
12 februarie

PENTRU A DOUA
De săptămîna trecută, mai exact 

de vineri, lotul fotbaliștilor iugo
slavi se află instalat într-un motel 
de lingă Frankfurt pe Main, Ia 
Neu-Inzellburg, localitate situată 
Ia 20 km de marele oraș de pe 
Main. De atuncd, zilnic, un auto
car transportă lotul de jucători de 
la Neu-Inzellburg pe „Waldsta- 
dion“, locul de desfășurare a me
ciului cu Spania. Jucătorii conduși 
de antrenorul Milovan Cirici s-au 
acomodat cu gazonul stadionului, 
pe care-1 găsesc destul de bun 
pentru acest anotimp. S-au făcut 
antrenamente zilnice și, după pă- 
terea lui Cirici, jucătorii se află 
într-o bună dispoziție, hotărîti să 
facă tot posibilul pentru a obține 
calificarea.

într-o conferință de presă care 
a avut loc la Frankfurt pe Main, 
antrenorul Cirici a declarat că în- 
tîlnirea va fi deosebit de grea 
pentru jucătorii săi. „Este adevărat 
— a spus Cirici — că am făcut an
trenamente asidue, dar sîntern dez
avantajați fată de adversarii noș
tri. Să nu uităm că ei sînt în plin 
campionat și asta contează foarte 
mult. Cu toate acestea, sper, că 
datorită dorinței jucătorilor noștri 
de a învinge, vom obține califica
rea. Nu mă pot pronunța asupra 
formației definitive decît înaintea 
meciului".

Ziarele iugoslave consemnează 
faptul că luni a sosit la Frankfurt 
pe Main și Petkovici (care joacă 
la Troyes, în campionatul Franței) 
și că Jerkovici este nerestabilit. 
Unele ziare publică și o formație 
probabilă : Măriei — Bulian, Ka- 
talinski, Oblak, Boghicevici — Mu- 
zinici. Karasi, Acimovici, Petkovici, 
Suriak, Geaici.

în încheiere, aș mai vrea să 
menționez că echipa Iugoslaviei se 
află la al doilea baraj pentru ca
lificarea în turneul final al C.M. 
în 1949, la Florența, ea a întîlnit 
echipa Franței, pe care a învins-o 
cu 3—2, calificîndu-se în turneul

OARĂ ÎN BARAJ

GEAICI
din Brazilia (1950). Iubitorii fotba
lului de aici speră în reeditarea 
acestui succes...

DUȘAN BUGARIN
Novisad, 12 februarie
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La Soția. în cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
handbal feminin, s-au întîlnit echipa lo
cală Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname și 
formația vest-germană Eintracht Minden.

Competiția internațională de baschet 
(juniori) desfășurată în localitatea ceho
slovacă Sumperk s-a încheiat cu victo
ria primei reprezentative a Cehoslova
ciei care, în meciul decisiv, a învins la 
limită : 76—75 (34—38) formația iugo
slaviei.

miercuri, 
tua aici, 
cest scop 
dlon.

în general, buna dispoziție a ju
cătorilor 
apreciată 
lene de 
mentarii 
joc a selecționabililor arătată în 
meciul de antrenament de dumi-

din lotul spaniol a fost 
de toate ziarele madri- 

luni. Firește, aceste co
se refereau la pofta de

• Ț.S.K.A. Moscova a 
susținut în sala de sport 
din Philadelphia un meci 
demonstrativ de minifotbal 
cu formația „Philadelphia 
Atoms". S-au jucat trei 
reprize a cîte 20 de mi
nute, victoria revenind 
fotbaliștilor sovietici 
scorul de 6—3.

• Helenio Herrera 
vîrstă de 58 de ani),
trenorul echipei italiene 
Internazionale, a fost in-

cu

(în 
an-

al

ternat într-un spital din 
Milano, fiind suferind de 
tulburări cardiace și de o 
afecțiune pulmonară.

• în turneul final
campionatului de fotbal 
al Argentinei, care se des
fășoară în două grupe, 
formația Independiente a 
învins cu 2—1 pe San Lo
renzo. Colon Santa Fe a 
cîștigat cu 3—2 jocul cu 
Newells. Pe primul loc în 
grupa B se află la egali
tate Independiente și

Colon Santa Fe cu cîte 4 
p. în grupa A lideră este 
formația Santa Fe cu cîte 
4 p. în grupa B lideră 
este formația Gimnasia — 
4 p, care a dispus cu 3—2 
de River Plata.

• Echipa Spartak Trna- 
va și-a început turneifl în 
Peru, jucînd pe stadionul 
național din Lima cu for
mația locală „Defensor", 
campioana țării. Victoria 
a revenit gazdelor cu sco
rul de 3—1 (2—1).

• înscriind trei goluri 
în meciul cu Schalke 04 
(Bayern — Schalke 5—1), 
Gerd Muller a trecut in 
fruntea golgeterilbr din 
campionatul vest-german, 
cu 22 g, fiind urmat de 
Heynckes (Borussia Mon- 
chengladbach) — 20 g.
Muller a marcat în acest 
meci cel de al 250-lea gol 
în cele 286 de partide 
susținute în. „Bundesliga".


