
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Arabă Libiana
Vizita deosebit de fructuoasă deschide noi orizonturi și vaste 
perspective raporturilor prietenești dintre cele do uă țări și popoare

întreaga dimineață din cea de-a 
doua zi a vizitei tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu în Republica Arabă Libiană 
a fost consacrată intîlnirii cu reali
tățile Libiei contemporane, care a 
pornit pe calea dezvoltării sale eco- 
nomico-sociale independente.

O trăsătură dominantă a dialogului 
fructuos purtat, miercuri, de tovară
șul Nicoiae Ceaușescu cu cadre didac
tice, specialiști din domeniul indus
triei ușoare, chimiei, petrolului, agri
culturii, a fost dorința gazdelor de 
a beneficia de experiența țării noas
tre.

In același timp, vizita a oferit o 
atotcuprinzătoare imagine a actualului 
potențial ai unei economii in plină 
dezvoltare, deschisă unei colaborări 
fructuoase, reciproc avantajoase cu 
țara noastră.

Această primă luare de contact cu 
preocupările Libiei contemporane, cu 
oamenii săi — muncitori, ingineri, 
constructori, cadre didactice — a în
ceput cu vizitarea Centrului univer
sitar Tripoli.

La sosirea coloanei de mașini, pe 
platoul din fața acestui centru de in- 
vățămint superior, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc în această 
vizită, a fost întimpinat de dr. Musa 
Mohamed Omar, președintele Comi
tetului superior al Universității, de 
cadre didactice, precum 
roși' studenți. ■»

in timpul convorbirii 
tele Ceaușescu, gazdele 
importanța schimbului 
exprimînd dorința de a 
de colaborare cu instituțiile de învă- 
țămînt superior din România.

Apreciind eforturile și preocupările 
conducerii Universității din Tripoli de 
a dezvolta și moderniza acest centru 
de învățămînt superior, precum și do
rința exprimată de gazde de a co
labora cu centre universitare din Ro
mânia, tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
își exprimă speranța că se va reali-

și de nume-

cu președin- 
se referă la 
de studenfi. 

avea legături

za o colaborare intre Universitatea din 
Tripoli și instituțiile similare din Ro
mânia.

Șeful statului român este invitat 
apoi să viziteze diferite sectoare ale 
Centrului universitar, laboratoare, săli 
de lucrări practice. In toate locurile 
vizitate, președintele Nicoiae 
Ceaușescu se interesează îndeaproape 
de diferitele aspecte ale activității pe 
care o desfășoară cadrele didactice și 
studenții Universității din Tripoli. 
Gazdele arată că, în prezent, proce
sul de învățămînt este orientat spre 
o legătură cu practica încă din pri
mii ani de studii. înaltul oaspete ro
mân felicită pe gazde pentru această 
orientare în activitatea lor, subli
niind că îmbinarea studiului cu prac
tica este una din trăsăturile învătă- 
mintului modern.

Președintele Nicoale Ceaușcscu își 
ia apoi rămas bun, urînd încă o dată 
cadrelor universitare și studenților 
succese in activitatea lor, spre binele 
și progresul poporului libian.

Următorul popas: șantierul marelui 
Combinat textil Zanzur.

în fața unei machete, amplasate în 
inima șantierului, directorul general, 
ing. Faril Krikshi, informează despre 
stadiul actual al construcției ca și 
despre lucrările de perspectivă. Ur
mează apoi vizitarea halelor aflate 
în diferite faze de construcție.

Președintele Nicoiae Ceaușescu se 
interesează de capacitatea de produc
ție a viitorului combinat, de perioada 
prevăzută pentru amortizarea investi
țiilor, de modul do recrutare și pre
gătire a viitoarelor cadre de munci
tori.

Specialiști și constructori ai combi
natului, salutând cordial pe șeful sta
tului român, scot în evidență necesi
tatea unei colaborări și pe tărîmul 
construcțiilor industriale între Libia 
și România.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu arată 
că in toate domeniile construcției eco
nomice colaborarea dintre cele două

țări nu poate fi decît spre binele 
popoarelor lor, spre grăbirea ritmu
lui de edificare a noii societăți.

Dc la locurile lor de muncă, de 
pe schele, de pe meterezele inalte 
ale noilor clădiri, muncitori-construc- 
tori salută cordial pe președintele 
Consiliului de Stat al României so
cialiste. Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
le răspunde cu căldură, le face semne 
prietenești.

Coloana mașinilor oficiale își con
tinuă apoi drumul spre litoralul me
diteranean, spre șantierul rafinăriei 
Zawia, unul din importantele obiec
tive industriale ale Libiei, chemat să 
pună in valoare parte din bogatele 
zăcăminte de petrol ale țării.

La sosire, președintele Nicoiae 
Ceaușescu este întimpinat de ing. 
Regeb Kawafi, directorul general al 
complexului petrochimic, aflat în 
plină construcție, de numeroși alți 
specialiști.

Sînt vizitate aleile străjuite de in
stalații complete de cracare catalitică, 
centrele de comandă, dotate cu apa
ratură modernă, șantierele în lucru.

Președintele Nicoiae Ceaușescu 
stringe călduros mina conducătorului 
acestui mare șantier, îl felicită pe 
el și pe ceilalți specialiști pentru 
munca lor pasionantă închinată bine
lui țării. Directorul general al com
plexului petrochimic roagă pe tova
rășul Nicoiae Ceaușescu să transmită 
petroliștilor români salutul prietenesc 
al petroliștilor libieni.

La amiază, președintele Nicoiae 
Ceaușescu și persoanele oficiale ro
mâne care il însoțesc au vizitat o- 
rășelul turistic Tajura, aflat în plină 
construcție pe țărmul Mediteranei.

La încheierea vizitei în stațiunea 
turistică Tajura a fost oferit un de
jun în cinstea președintelui Nicoiae 
Ceaușescu de către dr. Mohamed al 
Serif, ministrul învățămintului și e- 
dueației.

In cursul după-amiezii președintele 
Nicoiae Ceaușescu s-a reîntors la 
Tripoli.
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FINALELE „CUPEI TINERETULUI “ SÎNT APROAPE!î»

începînd de tnîine și pînă du
minică, pirtiile Poienei Brașov vor 
găzdui suprema competiție internă, 
campionatele naționale de schi al
pin pentru seniori. Reîntorși de ia 
St. Moritz, Dan Cristea și Marian 
Burchi și-au luat locul printre co
legii de club și tradiționalii adver
sari pentru întrecerea care va de
semna pe campionii acestui sezon. 
Sînt de așteptat întreceri foarte 
disputate deoarece, încă de la în
ceputul iernii, Virgil Brenci, Gheor
ghe Vulpe. Dorin Munteanu, Con
stantin Văideanu și Alexandru 
Manta au manifestat o formă as
cendentă, pe care așteaptă cu ne
răbdare să și-o verifice în compa
nia celor doi reîntorși de la cam
pionatele mondiale. Virgil Brenci 
a și cîștigat două probe 
concurs internațional din Bulga
ria anunțîndu-se astfel principalul 
adversar pentru Cristea.

Și la fete, lupta se anunță inte
resantă și, deoarece mai multe con
curente (Daniela Munteanu, Iudith 
Tomori, Maria Cîmpeanu-Cristea, 
Minodora- Munteanu etc.) au șanse 
aproximativ egale de a cîștiga unul 
din titlurile de campioană.

Astăzi, joi, are loc proba „non
stop” coborîre obligatorie pentru 
participarea în proba oficială de 
concurs. Ca de obicei, a fost alea
să pîrtia Lupului, ca loc de desfă
șurare, pîrtia cu cel mai înalt grad 
de tehnicitate și cu „viteza" cea 
mai mare de la noi din țară. Pro
gramul campionatelor este alcă
tuit după cum urmează : joi, de la 
ora 12. coborîrea non-stop pentru 
bărbați și femei; vineri, la aceeași 
oră, proba oficială de coborîre

(m. + f.), simbătă de la ora 10, pe 
pîrtia Sulinarului, slalomul uriaș 
manșa I, iar la ora 14, manșa a II-a; 
duminică, de la ora 10 : pe pîrtia de 
sub teleferic, slalomul special man
șa I și la ora 12, manșa a II-a.

în afara „naționalelor11 de seniori, 
sîmbătă și duminică, în Bucegi 
vor avea loc' și curse de coborîre 
și slalom uriaș pentru juniori și 
junioare. întreceri organizate de 
Comisia județeană de schi Praho
va, dotată cu „Cupa juniorilor".

Do menționat că la campionatele 
naționale de seniori vor lua parte 
și cîțiva din cei mai buni juniori 
printre care trebuie menționat loan 
Cavași (Dinamo), schior cu 
perspective de a se clasa printre 
primii trei în proba de slalom 
special.

DAN CRIST EA PRINTRE VIRTUOȘII
SLALOMULUI MONDIAL

de fapt se Înfruntă tot ce schiul 
mondial are mai valoros in această 

. specialitate.
Thoeni, sigur de sine, după victo

ria din slalomul uriaș declarase : 
„Acord adversarilor mei revanșa în 
slalomul special. Sînt sigur că vor fi 
același și la fel de periculoși, dar 
cred totuși că voi triumfa14. Și a fost 
intr-adevăr magistral, cîștlgind Intr-o 
manieră de supercampion, detașat ca 
precizie, siguranță și 
celorlalți. E suficient

film și citeva sute ..de ziariști și foto
reporteri erau pregătiți să imorta
lizeze clipele deosebite.

Antrenorii Oreste Peccedi (Italia) 
și Ernst Hinterseer (Austria) s-au 
luat și ei la întrecere montînd cite 
75 (primul) și respectiv 68 de porți 
(al doilea) pentru cele două manșe 
ale probei.

115 concurenți nervoși, preocupați, 
inhibați de perspectivele zilei (ince- 
pind de la ora 7,30 dimineața), își 
verificau tăișul de brici al canturilor 
in stratul dur de gheață rezultat din 
imbibarea masivă din ajun cu apă 
și ciment de zăpadă, operație făcută 
de corpul de pompieri locali și un 
numeros lot de arbitri. Schiurile 
scrișnesc, lăsînd impresia că aruncă 
seintei la fiecare viraj, la oricare 
stopare obținută pe acest patinoar în
clinat. Proba a fost extrem de dură, 
„aproape un masacru11 comenta an
trenorul norvegian T. Foerland, căci 
intr-adevăr, peste 65 la sută din con- 
curentll prezenți la start au fost eli
minați din întrecere, căzînd. ratînd 
porți și viraje, fiind descalificați și 
abandonați, expulzați în afara tra
seului. Cred că este cel mai mare 
procent dc ratări realizat vreodată Ia 
o probă de slalom special la cam
pionatele mondiale. întrecere in care

Campionatele mondiale de schi 
alpin s-au încheiat. Cortina a căzut 
grea, peste fabulosul spectacol, anun- 
țind o scurtă pauză de citeva zile, 
după care „marele circ alb11 al schiu
lui alpin își va relua periplul euro
pean și nord-american al Cupei Mon
diale. Protagoniștii își permit o cli
pă de „respiro11 după eforturile ne
obișnuite ale acestei ediții ale „’mon
dialelor11.

Acum cînd rezultatele sînt cunos
cute, cînd îi știm pe laureați, vom 
încerca să reconstituim citeva din 
momentele forte ale supremei între
ceri cu referiri directe la sporțiv-ii 
români care ne-au reprezentat, 
Cristea și Marian Burchi. Azi 
vorbi despre

clasă deasupra 
să spunem că
Mihai BARA

F.R. TENIS DE MASĂ
Slalomul special bărbați

Dan 
vom

tăioasă. 
tehnic

începere de
C.N.E.F.S. 

în sala de
chir.testență 

și dinamism 
timp.
(10 februarie) 

poziții

PLENARA COMITETULUI

O parte dintre participanții la finala

Vineri dimineața, cu 
la ora 9,30. la sediul 
(str. V. Conta nr. 16), 
ședințe de la etajul VIII vor avea 
loc lucrările plenarei Comitetului 
Federației române de tenis de 
masă. Va fi analizată activitatea 
desfășurată anul trecut și se va 
discuta și adopta planul de mă
suri pentru anul 1974

Probă aspră, 
de rafinament 
concentrat în spațiu și

Duminică dimineața 
mii de spectatori ocupaseră 
cheie încă din faptul zilei de-a lun
gul grilajului și in . tribunele pîrtiei 
de slalom special lungă de 615 m și 
cu o diferență de nivel de 220 m. 
Televiziunea. de operatori de

ÎNCURAJATOARE PENTRU APROPIATELE CAMPIONATE EUROPENE

Saint Moritz 13

(Continuare in pag, a 4-a)

La Moscova, In al doilea meci amical

16.
LA HANDBAL MASCULIN

pe județul Prahova, care s-au întrecut pe pirtiile din stațiunea Sinaia...
Foto : Florian ALBU

PRIMII CIȘTIGATORI 
IN SECTORUL 7 AL CAPITALEI

„Tu
și „Pedagogic1* 

trecute faza

Sălile de sport ale liceelor 
dor Vladimirescu11 
au găzduit zilele 
finală din cadrul sectorului 7, a 
„Cupei tineretului1* la tenis de 
masă. La întreceri au participat 
peste 300 de elevi și tineri sala- 
riați, cîștigătorii fazelor anterioare, 
pe licee, școli generale și întreprin
deri- „ ,_,Sala de sport a Liceului „Tudor 
Vladimirescu14 s-a dovedit o gazdă 
primitoare (prin grija profesorului 
de educație Țizică, I. Voicu) pentru 
tinerii participant! și spectatorii 
care au urmărit și aplaudat evo
luțiile micilor ping-pongiști. Iată 
ordinea primilor trei clasați :

FETE (11—14 ani) 1. Gabriela Lun- 
ceanu (Școala gen. nr. 203) 2. An- 
toaneta Petrescu (Școala gen. nr. 
160) 3. Rodica Biștran (Școala gen, 
nr. 156) ; BĂIEȚI (11—14 ani) : 
1. Adrian Simionescu (Școala gen. 
nr. 152) 2. Florin Stoica (Școala 
gen. nr. 191) 3. Constantin Predescu 
(Școala gen. nr. 201).

In sala de sport a Liceului pe
dagogic s-au disputat întrecerile 
celor „mari11, categoria de virată 
15—19 ani. După partide deosebit 
de disputate,*ordinea primilor trei 
clasați arată astfel : FETE (15— 
19 ani): 1. Lucia Teujdea (Liceul 
„T. Vladimirescu), 2. Camelia Ghi- 
cu (Liceul pedagogic), 3. Mariana 
Lupu (Liceul pedagogic); BĂ
IEȚI (15—19 ani) : 1. Geor
ge Gătej (Liceul „T. Vladimires-

cu“), 2. Șt. Cetățeanu (Liceul
nr. 33) 3. Virgiliu Ghiuvelea (Li
ceul de Arte plastice).

Pavel PEANÂ

JUDEJUL NEAMȚ:
PE PÎRTII, ELEVII DIN 

COMUNA BORCA
în localitatea Borca din județul 

Neamț a avut 
la săniuțe din 
retului11. Iată 
11—12 ani :
13—14 ani : Iulia Alămîie ; 15- 
ani : Elena Bondar ; 17—19 i 
Maria Balan. BĂIEȚI, 11—12 ani : 
N. Stratu ; 13—14 ani : D. Fedeleș ; 
15—16 ani : V. Aflorii : 17—19 ani :
I. Bondar.

Prof. Gheorghe Tigău, coresp.

loc faza pe comună 
cadrul „Cupei tine- 
cîștigătorii : FETE, 
Sofica Tobîrnac ;

i—16 
aui :

ÎN SECTORUL 4 ÎNTRECERILE 
SE APROPIE DE FAZA FINALĂ

Suflu nou în activitatea sportivă
a asociației „Voința Automecanica"

de la apa- 
C.C. al 

P.C.R. cu privire la dezvoltarea con- . 
tinuă a educației fizice și sportului. 
Așadar, sîntem în măsură să facem 
un prim bilanț al activității desfășu
rate de Consiliul asociației sportive 
„Voința Automecanica" din București.

Astfel a început discuția noastră 
cu ing. Paul Ciobănel, maestru eme
rit al sportului, președintele consi
liului asociației sportive amintite, vi
cepreședinte al Cooperativei „Auto- 
mecaniea".

— în anul care s-a scurs, au avut 
loc o serie de activități sportive reu
șite, cu larg răsunet în masa _ tine
rilor cooperatori, alături de neîmpli- 
niri, din păcate încă numeroase. Am 
sâ fiu mai explicit. Tinerii noștri co
operatori. împreună cu cei trecuți de 
prima tinerețe, au participat în nu
măr destul de măre la acțiunile 
sportive de masă organizate in ca
drul asociației noastre, precum și la 
cele organizate și îndrumate de Clu
bul sportiv „Voința" din București, 
„mentorul" nostru sportiv. Voi enu
mera numai principalele acțiuni la 
care am participat : campionatul a- 
sociației (atletism, fotbal, handbal, - 
volei, popice, tenis de masă), cam
pionatul clubului „Voința", campio
natul ucenicilor. „Cupa ucenicului11, 
campionatul de fotbal al vîrstnicilor 
(organizat de C.S. Voința), „Săptămî- 
na sporturilor olimpice11, crosuri, ac
țiuni turistice. Sîntem cotati printre 
asociațiile sportive ale cooperației 
meșteșugărești din București cu ac
tivitate bună. Nu sîntem însă mulțu
miți.— De ce ?

— Principalele greutăți au fost le 
gate de insuficienta muncă de an
grenare a tinerilor ucenici în practi
carea organizată a exercițiilor fizice 
și sportului. în acest fel, nu au fost 
respectate întru totul prevederile

— Se împlinește un an 
riția Hotărîrii Plenarei

hotărîrii Comitetului Executiv al 
UCECOM din 14 mai 1973, ca modali
tate de aplicare la specificul activi
tății cooperatorilor a Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie— 2 
martie 1973. Pe viitor vom intensifica 
această latură a activității noastre. 
Vom veghea strict ca activitatea 
sportivă a tinerilor să fie permanent 
îndrumată șl controlată, la parametrii 
înalț! la care dorim îndeplinite și 
sarcinile de producție. Vom cere 
sprijinul mai activ și al organizației 
U.T.C., cu atît mai mult, cu cît peste 
90 la sută dintre membrii asociației 
sportive sînt uteciști. Este — cred — 
edificator faptul că șefii de unități 
au fost investiți cu responsabilități 
egale în ceea ce privește activitatea 
productivă și cea cultural-educativă 
și sportivă. Deoarece în cooperativa 
noastră lucrează un număr însemnat 
de fete, vom canaliza eforturile noas-

Mihail VESA

(Continuare în pag. a 2-a)

al Capitalei, în-Și în sectorul 4 
trecerile din cadrul „Cupei tinere
tului” se apropie de faza finală.

(Continuare tn pag. a 2-a)

Pasionații sportului din țara noa
stră, mai ales iubitorii tenisului de 
masă, au apreciat, fără îndoială, 
excelenta evoluție a maestrei eme
rite a sportului Maria Alexandru în 
turneul celor mai bune jucătoare 
din Europa, unde s-a clasat pe lo
cul al doilea. Performanța cam
pioanei României apare în adevă
rata ei lumină dacă avem în vedere 
că întrecerile s-au desfășurat sistem 
turneu, partidele disputîndu-se 
după formula „cel mai bun din 
cinci seturi- și doar pe parcursul 
a trei zile. In total, fiecare concu
rentă a susținut 10 meciuri. Adică 
o adevărată probă a dificultății ex
treme care â solicitat o mare pu
tere de concentrare, o rezistență 
specifică deosebită, un consum ner
vos intens, într-un cuvînt o încer
care complexă căreia puține jucă
toare (printre care — însă — și 
Maria Alexandru) au reușit să-i 
facă față pînă ța sfîrșit. Foarte 
edificatoare ni s-a părut în acest 
sens observația antrenoarel eme
rite Ella Constantinescu (cea care a 
însoțit-o pe sportiva noastră. la 
Troll hăttan, în Suedia) : „Jucătoa
rele mai tinere s-au arătat spre fi
nele competiției mai obosite, mai 
uzate decît partenerele lor expe
rimentate. Deci, risipa de energie 
fizică și nervoasă a fost totală și 
sportivele care au știut să-și do-

zeze judicios eforturile au și izbu
tit să se claseze cel mai bine14, 

în continuare, am rugat-o pe inter
locutoarea noastră să ne caracteri
zeze jocul Măriei Alexandru, ce a- 
nume a ieșit în evidență în remar- • 
cabila ei evoluție care "ă situht-o 
pe locul secund.

— Atît în apărare cît și în atac, 
ne-a spus Ella Constantinescu. 
Maria a fost mai constantă ca ori 
cînd. Calmă și foarte hotărîtă, ea 
a cîștigat cu suficientă claritate me
ciuri de mare dificultate, dintre

care patru — la Kishaz.i Rad- 
berg, Hendriksen și Hammersley — 

. la regula activizării. Ea n-a cedat 
nici măcar un singur Set fără lup
tă. Tn cele două partide pierdute, 
la învingătoarea turneului, Rudnova 
(care s-a comportat admirabil, a- 
tacînd cu multă adresă) și Magos

Z. COMARNISCHI

'Continuare in pag. a 4-a)

MOSCOVA, 13 (prin telefon). Cel 
de al doilea meci amical dintre re
prezentativele masculine de handbal 
ale Uniunii Sovietice și României, 
disputat miercuri seara în sala Kun- 
țevo din Moscova, la care au asistat 
1 000 de spectatori (capacitatea ma
ximă a sălii), s-a încheiat la egali
tate 16—16 (10—10). Echipa României 
a făcut un joc mult mai bun decît în 
partida de luni, reușind în repriza 
a doua să conducă în permanență, 
în min 45 scorul era 15—12 pentru 
handbaliștii români. El mai condu
ceau încă cu 16—15 in ultimele se
cunde de joc. dar un 7 m, acordat 
de arbitrii polonezi Jeziorny și Ar- 

. tișevski, și transformat de Maximov, 
a făcut ca întîlhirea să se termine 
la egalitate. Au marcat : Cosma 5, 
Birtalan 3, Gațu 3, Voina 3 și 
Kicsid 2 — pentru România, O’rane- 
zov 4, Mahorin 4. Kravțov 2, Klimov 
2, Maximov 2, Kulev 1 și Usatii 1, 
— pentru Uniunea Sovietică.

SPORTUL HALTERELOR PE UN NOU DRUM
• SPORTIVII ROMÂNI PREGĂTESC ASALTUL POZIȚIILOR ERENTAȘE

Anul 1973 va rămîne, cu sigu
ranță, în memoria celor ce iubesc 
sportul halterelor în țara noastră. 
El marchează momentul primului 
pas al halterofililor români în eli
ta mondială a acestei dificile disci
pline sportive. Ion Ilortopan a ur
cat pe podiumul de premiere al 
campionatelor mondiale pe locul 3,

trenor federal, Lazăr Baroga, de a 
cărui activitate neobosită 
gat, în mare măsură, 
halterelor din România, 
o lecție teoretico-metodică
gul lot național. înșirați pe bănci, 
Ion Ilortopan, Zoro Fiat, Marian 
Grigoraș, Gheorghe Miinea, Daniel 
Vasile, Gheorghe Minț, Vasilc

este le- 
progresul 
conducea 
cu între-

ALE IERARHIEI INTERNAȚIONALE
dintre cei mai ac-

Ștefan
Nicoiae Bărhulescu, Ște- 

Acliim, I.ișias lonescu, Gheor- 
Apostol, Tibcriu Roman, Nico- 
Amzuică, Mihai Constanlinescii 
Acești cunoscuți tehnicieni se

coperit pe cîțiva 
tivi antrenori din țară : 
Petrescu, 
fan 
ghe 
lac 
etc.
găseau acum in postura de cursanți, 
cu ocazia unei acțiuni organizată

REMARCABILA COMPORTARE A RUGBYȘTILOR

13-13 CU
LONDRA, 13 (de la coresponden

tul Agerpres, NICOLAE PLOPEA- 
NU). — Rugbyștii de la Farul ma
nifestă, în Țara Galilor, o veche și 
puternică citadelă a sportului cu ba
lonul oval, o comportare meritorie. 
Marți seara, în nocturnă, ei au in- 
tîlnit, în cadrul turneului pe care-1 
întreprind, cel de-al doilea adversar, 
celebra formație a clubului Swan
sea, binecunoscută în întreaga lume. 
La capătul unui joc de un bun nivel 
tehnic, cu multe faze spectaculoa
se. scorul a fost finalmente egal: 

în prima parte a partidei,13—13.

LA BUCUREȘTI,LA 13 OCTOMBRIE,

ROMÂNIA-FRANȚA LA RUGBY
• LA 27 OCTOMBRIE, ÎNTÎLNIREA „SPERANȚELOR" CELOR DOUĂ ȚÂRI

Cel mai important eveniment 
rugbystic al anului va fi, fără în
doială, meciul cu puternica repre
zentativă a Franței. Aflăm de la 
federația de specialitate că a fost 
stabilită data acestui meci: 13 oc-

tombrie, la București. Tot în luna 
octombrie, o altă întîlnire de mare 
interes : în ziua de 27 se întîlnesc, 
pentru prima oară, selecționatele 
de „speranțe" (jucători pină la 23 
de ani) ale celor două țări. ___

ȚARA GALILOR
SWANSEA!
inițiativa a aparținut 
care s-au pus mai 
cioare. Galezii au 
chiar în minutul 5, prin punctele 
marcate de Joseph 
după numai 
stănțenii care 
șese egalarea 
ră de picior), 
le au evoluat 
scorul la 13—3 ! Cînd nimeni nu se 
mai aștepta, sportivii români au 
avut o revenire senzațională și, do- 
minînd net în ultimele 20 de mi
nute, prin atacuri continue, au re
ușit încă o dată să obțină egala
rea : 13—13.

In comentariul său pe marginea 
acestei partide, cronicarul sportiv 
al ziarului „Times44 subliniază com
bativitatea oaspeților și finișul ire
zistibil al rugbyștilor români, din 
rîndul cărora îi evidențiază în mod 
special pe Florescu, Motrescu. Mu- 
șat, Marica, Dumitru, Cristea și 
Crăciun.

După cum s-a mai anunțat, în 
primul joc al turneului, disputat 
la sfîrșitul săptămînii trecute, echi
pa Faruj Constanța a învins cu 
scorul de 3—0 fpȚjjiația galeză 
Bonymaeu, ' ’ * „

Merion. par, 
citeva minute, con- 
atacă furibund reu- 
prin Florcscu (lovitu- 

în continuare, gazde- 
remareabil, majorînd

gazdelor, 
repede pe pi- 
deschis scorul,

Este rîndul lui Zoro Fiat să demonstreze și să explice „ducerea barei 
Lazăr Baroga și Bojko Ivanovici (U.R.S.S.)

la piept“... Examinatori: antrenorii 
Foto : Vasile BAGEAC

ca urmare a performanței de 100 
kg la stilul „smuls11, realizare cu 
care s-ar fi putut, la fel de bine, 
clasa și al doilea.

Succesul a trezit ambiții sportivi
lor și tehnicienilor noștri, care sti
mulați de această reușită țintesc 
noi performanțe pe plan internațio
nal.

Zilele trecute, în sala de la „23 
August11, am surprins un moment 
inedit din activitatea sportului hal
terelor din tara noastră. Noul an-

Deac, Gheorghe Bcrcea și alții îl 
urmăreau cu atenție pe clujeanul 
Mihai Paloș, care demonstra și ex
plica, oprindu-se în principalele 
momente ale mișcării, „ducerea 
barei la piept14 pentru ambele sti
luri. Unele secvențe ale execuției 
erau mult discutate, precizîndu-se 
poziții, unghiuri optime de trac
țiune și de împingere, descoperin- 
du-se principalele și cele mai frec
vente greșeli.

în riadul „aâisțgnțejl i-ațR feș-

de federația de specialitate, me
nită să unifice tehnica de execuție 
a celor două procedee clasice, să 
împrospăteze și să perfecționeze 
cunoștințele antrenorilor. Acest 
curs pentru antrenori a fost or
ganizat concomitent cu stagiul de 
pregătire al halterofililor fruntași, 
în cadoul căruia antrenamentele

Mihai TRANCÂ

(Continuare in pag. a 4-a)
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STAREA CABANELOR MONT ANE

Cffifflll (UMimi, ElEMfflTARf) ALE IICIIRSIUMSIIILIJI I
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HOCHEIUL, ÎN PLINĂ ACTUALITATE
PENTRU JUNIORI SE APROPIE

LINIA DREAPTA"

„CUPA 16 FEBRUARIE4*

LA TENIS

AZI-FINALELE

C« «Jte cabana î Cum răspunde ea, cum răspund cabanierul și persona
lul angajat, nevoilor turistului venit de pe drum ? Altfel spus, care este, la 
unele cabane, nivelul ofertei turistice ca răspuns la cererile — legitime — ale 
vizitatorului îndrăgostit de munte f Tuturor acestor întrebări le-am căutat răs
punsuri, uneori la fața locului, alteori consullind persoane avizate și... pățite. 
Am alcătuit, astfel, un mozaic de imagini pe care le vom comenta mai puțin, 
fără ca, prin aceasta, ele sâ nu constituie o temă de meditație și acțiune 
pentru toți cei vizați...

351 DE TURIȘTI
PE 220 DE LOCURI...

I
I

un 
ca 
se 
la 
se

Unde e cabanierul de odinioară?
O vineri petrecută la aceiași Trei 

Brazi, atît de mult cîntați și iubiți 
odinioară, nu înseamnă nimic altceva, 
decît o vineri — să zicem — la Li- 
do-ul pe care tu, bucureștean, erai 
convins că l-ai lăsat acasă. Cîteva 
mese ocupate de persoane coborîte 
eu două minute înainte de pe po
diumul parăzii modei din Calea Vic
toriei, fum de țigări străine plutind 
în atmosferă, ordine albă pe mese, 
pahare cu licori colorate, originare 
din cele mai diferite regiuni 
butul, Panciu, White Horse, 
sier, Murfatlar (cinci — sau 
stele roșii), Martini...

— Aveți locuri, vă rog ?
— (cu zimbet) Desigur, cite doriți, 

(serios, fără drept de replică) : dar 
numai pînă mîine seară. Sîmbătă și 
duminică hotelul este ocupat 1

— (totuși, omenește) : Și milne 
ceară ?...

— (răspuns necomentabil):
Așadar, locuri sînt. 27,50 lei patul. 

Cu soția — 55. Atît Ia venire cît și 
la plecare (drumurile fiind parcurse 
pe jos), ne-am încrucișat cu mulți — 
chiar foarte mulți — drumeți. Mer
geau pe jos, ca la munte, la și de 
la Trei Brazi, hotel impunător în 
vecinătatea Predealului. Dar nimeni 
nu rămînea aici să doarmă peste 
noapte, și prea puțini intrau în sala 
de mese. Adică în restaurant.

— Fiți amabil, un ceai, dacă se 
poate...

— Sigur. Altceva 1
— (schimb de priviri cu un ospă

tar tînăr, să tot aibă 20—22 ani. Du
mitru Constantin.) : 
Nimic. E cam frig 
puns).

După mine, la o 
pereche tînără comandă interminabil. 
Pe masa lor apar, ca prin farmec, 

■ tacâmurile, farfuriile, țuica bătrînă, a- 
poi ciorbele aburinde. De perișoare. 
Pe masa mea temperatura scade. 
Normal, după ciorbe urmează friptu
rile, cu murături, cu „trei sferturi" 
și... în fine, ceaiul. Cam rece. După 
25 de minute. Mă gîndesc că mese
ria se învață și posibilitățile de afir
mare există de la vîrste tinere.

ale glo- 
Courvoi- 
șapte —

Altceva ? (jenat) : 
afară. (Fără răs-

masă alăturată, o

De

la 20—22 de ani și chiar mai de
vreme. Comerțul — chiar și pe munte, 
la o mie. și ceva de metri — tot co- •’ 
merț rămîne. Adică beneficiu. Indi
ferent dacă el este uni — sau bi
lateral. •

Dar, oricum, omul nu vine pe 
munte să filozofeze la starea comer
țului. Vine să vadă. Vine să respire. 
Vine să se bucure. Fapt, de altfel, 
pe care l-am și făcut. Eu și ceilalți 
cu care venisem. Ei, cel puțin, nu 
fuseseră la Trei Brazi pentru un 
raid-anchetă. Au ajuns acolo, s-au 
uitat în zare spre Piatra Craiului. 
Nu știu dacă au admirat — ca mine — 
ultramodernul hotel ce a luat locul 
cabanei modeste de altădată. Dar 
știu, cu precizie, că dormeau în altă 
parte și că, dacă ar fi dorit un ceai 
fierbinte, așa, ca pe munte, nu le-ar 
fi plăcut. Probabil o știau și 
ceea n-au mai intrat.

INCREDIBIL
Spicuim cîteva fapte 

dintr-o conversație a- 
vută cu directoarea Li
ceului nr. 36 din Bucu
rești, Gioconda Sfetcu, 
secretară a Comitetului 
de partid : „Am însoțit 
80 de elevi din liceul 
nostru în timpul va
canței de iarnă la Dîm- 
bul Morii, într-o tabără 
de 8 zile, organizată la 
cererea lor. Am primit 
în prealabil asigurări 
din partea Inspectora
tului școlar al Muni
cipiului București și al 
sectorului 6 asupra 
existenței unor bune 
condiții de cazare. Dar 
n-a fost nici pe departe 
așa: Ia Dîmbul Morii 
se organizează 
doar în timpul 
numai pentru

tabere 
verii și 
pionieri ;

de a-

... Aceasta, a fost, cifric, situa
ția întilnitâ în noaptea de 26 
spre 27 ianuarie Ia cabana Piatra 
Arsă. S-au întîlnit aici grupuri 
de turiști organizate de ; 
O.J.T. Prahova și 
rești, la care s-au 
torii de drumeția 
De prisos sâ mai 
turile și situația 
aflat cabanierul Costică Moicea- 
nu și echilibristica la care a 
fost silit să apeleze : și-a culcat 
vizitatorii în sala de sport sau 
în sala de mese pe saltele, sau 
cîte doi într-un pat, și a pus 
un om special să-i păzească, 
pentru a nu se petrece incidente 
neplăcute și regretabile ! Dacă 
nu s-a întîmplat nimic de fe
lul acesta, pînă la 
schimb, numai odihnă, 
și recreare n-au mai 
menii pe munte...

Nu s-ar putea proceda la o 
mai justă colaborare și repar
tiție a locurilor între grupurile 
organizate și turiștii individuali ? 
Oricum, se face necesară elimi
narea unor astfel ‘ de Stiuații ce 
nu servesc în nici un fel tu
rismul civilizat, așa cum îl do
rim. ..

B.T.T,,
B.T.T. Bucu- 
adăugat ama

in di viduali. 
amintim efor- 

In care s-a

urmă, îrt 
aer curat 
găsit oa-

Hocheiștii români traversează 
sezon competițional mai Încărcat 
niciodată. Echipa națională (care 
pregătește în vederea participării 
grupa B a campionatului mondial)
află în Cehoslovacia, unde susține 
antrenamente și jocuri de verificare. 
Lotul B este la Budapesta, angajat 
intr-un puternic turneu alături tie 
trei formații cehoslovace și patru ma
ghiare. Iar juniorii s-au reunit la 
București, pentru un scurt stagiu de 
pregătire comună, avînd drept punct 
principal pe agendă campionatul eu
ropean (grupa B) pe care îl va 
găzdui, Iar începutul lunii martie, ca
pitala României.

Speranțele crosei muncesc asiduu 
sub Supravegherea unui valoros co
lectiv de antrenori, alcătuit din Mi
hai Flamaropol, Virgil Ctihan si 
Alexandru Kalamar, bucurîndu-se de 
îngrijirea medicală a unei alte foste 
glorii a crosei românești, doctorul 
Anton Biro.

Se lucrează aspru, cu multă nă
dușeai», în cîte două ședințe, de două 
ore, zilnic. Nu rareori, însă, timpul 
acesta este prelungit...

Evoluțiile consecutive la Turneul 
prietenia, de la Nitra (rezultate ne
satisfăcătoare), și la Turneul celor 
șase, de la Budapesta (un lot mai 
bun, dar încă sub posibilitățile reale), 
au marcat un progres în capacitatea 
de luptă și pregătirea tehnico-tactică 
a echipei. Perioada care a trecut de

I -----
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atunci a permis unele ameliorări in 
jocul portarilor șl al fundașilor (pane
lul cel mai nevralgic), omogenizarea 
liniilor, precizia paselor, șutul la 
poartă. Dar, așa cum ne spunea, de
unăzi, antrenorul emerit MIhai Fla
maropol, lotul mai are de muncit 
pentru a atinge forma maximă de 
care este capabil.

O importantă verificate a «cumu
lărilor făcute în ultimul timp o vor 
constitui meciurile cu Bulgaria (16 și 
17 februarie, la București), o echipă 
robustă și foarte ambițioasă, In fața 
căreia juniorii noștri au pierdut de 
două ori în actualul sezon. Sorții au

făcut ca formațiile României și Bul
gariei să evolueze în aceeași grupă 
preliminară a C.E., fiind — după 
toate probabilitățile — principalele 
candidate la locul î, care asigură 
participarea la finală. Prin această 
prismă, întîlnlfile de simbătă și du
minică devin niște teste hotărîtoare.

Apoi, la 23 $1 24 februarie, echipa 
va lntUnl Ungaria, la Budapesta, me
ciurile constituind ultima verificare 
publică înaintea competiției de la 
București.

Iată lotul nostru :
Gergely șl Coiistantlnescu (portari), 

Gabrieli, Gal, Nufescu, Bvichl, Gher
man, Csiser (fundași), Vițan, Olenlcl, 
Dumitru, Hălăucă, Szabo, Incze, San
dor, Ungurean», Nagy, BartaliS, Halus, 
Peter (înaintași). Cel mal mare 
număr de eelecționabili l-a dat Liceul 
nr. 1 M. Ciue (10), cîte 2, Steaua, 
Dunărea, I.P.G.G. și Constructorul 
București, cîte 1, Dinamo și 8.C. I 
Miercurea Ciuc,

Competiția de tenis dotată cu „Cupa 
16 Februarie" a intrat in faza finală. 
Au Început surprizele și în între
cerea băieților ! Ban Nemeș (Steaua) 
a învins pe favoritul nr. 2, Viorel 
Marcu (Dinamo București), eu 7—5( i 
1—6, 6—3. Altă surpriză a produs-o 
Mihai Russu (C.S.U. Construcții), cara 
a învins — mai ușor decît arată sco
rul — pe Constantin Popovici (Steaua) 
— recentul cîștigător al „Cupei U- 
niril" — eu 4—6, 6—2, 6—3.

în prima semifinală a fetelor, Elena 
Trifu (Steaua) a Întrerupt șirul vic
toriilor Luciei Romanov (Cutezătorii), 
pe care a Intrecut-o cu 6—3, 6—3. 
S-a calificat în finală șl Slmona 
Nunweiller, prin neprezentarea Ia joc 
a Adrianei Caraiosifoglu (Steaua).

Azi, de la ora 14, în sala 23 August, 
se vor desfășura finalele de simplu 
și dublu, masculin și feminin.

din 
rile 
mici 
liceu ; 
insuficientă, a lipsit apa 
caldă de-a lungul în
tregii perioade, spălă
torul n-a fost niciodată 
încălzit, participanții la 
tabără au mîncat în 
permanență cu paltoa
nele pe ei; personalul 
de serviciu a fost insu
ficient și în aceste con
diții, s-a apelat la o 
bucătăreasă improvi
zată ; la întoarcerea 
din tabără, nu au fost 
rezervate locuri pentru 
cei 80 de elevi, iar de
legatul O.N.T. nu a ve
nit la Brașov pentru a 
ne însoți, așa cum a 
făcut-o Ia ducere. Din 
cauza supraaglomerării

acest motiv 
erau malt

pătu- 
prea 

pentru elevii de 
căldura a fost

trenului, s-au produs 
altercații, doi dintre fi
le vi fiind molestați de 
către niște cetățeni a- 
flați în stare de ebrie
tate".

Iată lucruri care par 
de necrezut în privința 
modului de organizare 
a unei tabere de elevî, 
a felului în care orga
nele de avizare, de de
cizie și de realizare a 
unei asemenea acțiuni, 
înțeleg să-și joace rolul, 
un rol din care nu lip
sește tenta educativă ș! 
propaganda de atragere 
a tineretului studios pe 
calea practicării turis
mului sub toate formele 
sale. Deși, poate, tar
div, n-ar fi de loc lip
site de rost explica
țiile de rigoare...

| POLITEHNICA-RAPID, LA FETE
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■ Deși situația de moment în campio
natul republican (Politehnica âre o 
singură înfrângere Șl candidează la 
dtlu, Rapid a capotat de șase ori 
șl mal speră doar la locul 3) este 
mult diferită față de anii trecuțl (Cind 
aceste două echipe lși disputau, pini 
in ultima clipă, laurii victoriei în 
divizia A). întrecerea dintre campioa
nele României — baschetbalistele de la 
Politehnica — șl fostele campioane 
— cele de la Rapid — rămîne uh 
punct de atracție al baschetului femi
nin din țara noastră. Vechea șl fru
moasă rivalitate sportivă, valoarea 
unor jucătoare — actuale sau foste 
internaționale, capacitatea antrenorilor 
Sigismund Ferencz șl Grigore Cos- 
teseu de a-și crea reciproc surprize 
tactice și, bineînțeles, dorința fiecărei 
echipe de a cuceri cele două puncte, 

atîtea argumente pentru a 
dispute care 

spectacole

V. Ch,

CICLISM. Duminică, pe un circuit 
de 3 Km situat pe calea Griviței, s-a 
desfășurat competiția ciclistă dotată cu 
„Cupa 16 Februarie". Iată primii clasați 
l-i cele 4 categorii : turism (2 tufe>'- 1. 
I. Ion (Șe. sp. 2) 12:12, 2. E. Mărginean» 
(Șc. sp. 1) 12:12, 3. A. Gutuie (Șc. sp. 
1) 12:13: scmlcurse (2 ture) : 1. V.’Truță 
(Șc. sp. 2) 11:42, 2. I. Oiteanu (Voința) 
11:42. 3. șt. Nichitor (Șc. sp. i) 11:51; 
juniori D (5 ture): 1. C. Timigerlu (.Șc. 
sp. 2) 27:43, 2. N. Stan (Steaua) 31:10, 

A. Constantin (Steaua) 32:46; juniori ...... - -■ ■ (Șc sp 2 j
D. Bonei» (Șe.

ALPINISM In masivul Piatra Cra-, 
iulul — ne comunică C. Chlriac, cores-; 
pondent din Brașov — s-a desfășurat 
competiția „Cupa Piatra Crsiulul", care 
a reunit 52 sportivi de ]a Electromureș 
Tg. Mureș, Corvinui Hunedoara, Să
nătatea Oradea, I.P.G.G. București 
și Celuloza Zârneștl. în ciuda timpu
lui nefavorabil, alpiniștll de la Tor-' 
pedo au escaladat 4 trasee de gr. V. 
3 de gr. IV, unul de gr. IIÎ, iar 12 a» 
traversat creasta nordică. El au cucerit 
trofeul pus in Joc. O bună comportare 
au avut șl alpiniștii de la I.P.G.G., clș-ă 
tigfltori al Cupei Intersecții. S-au evi-‘! 
dentist Fi. Mihălescu, I. Runceanu. St, 
Olâriu. frații Cojan (Torpedo), Em. 
Szanto, j. Gheție șl M. Săndulescu 
(I.P.G.G.).

Mihai Flamaropol, conducătorul tehnic al lotului nostru de juniori, sta
bilește obiectivele noului antrenament. Foto : N. DRAGOȘ

SALARIUL MEU ? UN APUS DE SOARE
I

Am întîlnit la Muntele Mic, 
mijlocul stâncilor de la 1800 
metri altitudine, ceea ce, în gene
re, se cheamă o primire omenească. 
Adică așa cum tradiția veche a 
muntelui 
de efort 
băut. în 
fierbinte 
el, pentru ca de-abia apoi să fim 
întrebați, pe tonul cel mai respec
tuos posibil, ce-am mai dori de 
m in care. Și tot aici ne-a întâmpinat 
cir bunăvoința și risul cel mai cin
stit ale omului simplu, îngrijitoa
rea din vilă, care-ți pune, chiar 
de la intrare, o pereche de papuci 
la dispoziție : „nu vă fio cu supă
rare, la noi în vilă e tare curat și 
e păcat să nu ținem așa..."

îar dacă din întîmplare (atît de 
<îes se petrece pe munte) ajungi 
tîrziu în noapte în acest colț atît 
de îndepărtat de unele „binefaceri" 
ale civilizației ca bacșișul și răs-

în 
de

r
„n-avem, căutați în

• ••

o cere și călătorul obosit 
și-o dorește. Aici, am 

primă urgență, acel ceai 
cu un strop, de rom în

punsurile de
altă parte !”, nimeni nu te va în- 
tîmpina încruntat. De la responsa
bilul complexului Petru Negarie, 
care îi dă vizitatorului să aleagă 
patul după posibilitățile sale bă
nești,
Iânțti, cunoscută de toți iubitorii 
muntelui din Arad la Reșița și de 
la Timișoara la Hunedoara — toa
tă lumea este în picioare și în
cearcă, fiecare în felul lui, să-ți a- 
lunge neplăcerile oboselii drumu
lui.

Altfel spus, ne-am întîlnit, aici, 
la Muntele Mic, cu civilizația, cu 
bunul simț, cu acea atitudine înda
toritoare, dar demnă, ce te obligă, 
pe tine, turist, să-i respecți pe oa
menii pe care de-abia îi cunoști.

...Petru Negarie a fost prima dată 
la Muntele Mic, acum 28 de ani, 
pe picioare, în 1966 cu ajutorul 
cailor de munte, și-a urcat cele 
trebuincioase pentru funcția de res-

pînă la bucătăreasa Ana

deDeseori, grupuri de turiști, cu sau fără schiuri, pornesc pe drumuri 
munte, în Poiana Brașov. Și cit de binevenită este apariția cabanei 1

MICUȚII PATINATORI
CONTINUA ÎNTRECEREA

PENTRU TITLURI
MIERCUREA CIUC, 13 (prin te

lefon). — Oglinda lucie a Palatu
lui de gheață de la poalele Har
ghitei cunoaște o animație deose
bită. Un număr mare de concu
rent! a fost prezent la startul pro
belor din a doua zi a întrecerilor 
pentru campionatele naționale de 
patinaj artistic, rezervate copiilor. 
Și-au încheiat disputa micuții com
petitori ai categoriei de avansați. 
Primul loe a revenit bucureșteanu- 
lui Robert Haimovici, băiețelul cu 
plete de fetiță, care a primit ne
numărate aplauze. Colega lui pe 
treapta laureaților 
Consuela Roman, a 
șat în clasamentul 
însă fără a lăsa să 
pe rivala sa gălățeancă, talentata 
Camelia Andone, eu o foarte bună- 
evoluție la libere.

Au început întreci 
riile a Il-a și a 1 _ 
început putem menționa 
te — îni-e 4,5 și 5,0.

dinarriovista 
terminat deta- 

feminin. Nu 
strălucească și

ttrile la catego- 
Ili-a. Și de la

note înal-

LILIANA GEORGESCU

deponsabil al complexului. Și tot 
alunei nu și-a mai luat concediu. 
Coboară în Lugoj, orașul său na
tal, de două ori pe an, deși nu sînt 
mai mult de 100 de kilometri pînă 
acolo...

Muntele e bun și primitor, nu
că el trebuie respectat. Este — 
ar trebui să fie — o lege pen-

mai 
sau 
tru toți. Dar nu se mai întîmplă 
așa. " ’ * - - -
un răsărit ele soare. Să nu fie toți 
ca mine, dar nici ca oamenii să fi 
uitat să privească un pîriu de 
munte, iarba crudă sau brîndușele 
vineții ele primăvară nu pot accep
ta. Mulți vin pe munte să se dis
treze ca Ia oraș, adică să bea, să 
danseze pînă la extenuare, să nu 
doarmă nopțile. De aceea nici ca
banierii și nici cabanele nu mai 
sînt ce-au fost. Se comercializează, 
pentru cît mai mulți bani, aspirația 
atît de frumoasă a omului, de a se 
întîlnî cu muntele...

Era sîmbătă seara, atunci cînd 
Petru Negarie, cel care-și vedea 
casa de două ori pe an, vorbea, nu 
știu dacă cu revoltă, dar oricum, 
cu tristețe. Aici erau, la mult 
mai mare preț, rădăcinile ciudate, 
lăcuite, peste 50 la număr, sugerînd 
oameni sau animale, pe care Pertu 
Negarie le lucrase desăvârșind ar
tistic un proces pe care-1 începu
se — și nu-1 terminase — natura.

— Ne-ați putea spune Ce credeți 
că poate fi rentabilitatea , turismu
lui ?

— Randament, în procesul de a- 
tașare a tinerilor de munte, de 
obișnuite a oamenilor să foloseas
că brazii, cerul și stînca pentru a 
se odihni, în aducerea omului pînă 
acolo incit, după o cxcnrsie pe 
munte, să se așeze cu plăcere la 
masa de lucru sau Ia mașina din 
fabrică. Să-I facem pe om să în
drăgească natura, frumusețile pă
mântului, acesta pe care ne-am 
născut, în asta constă rentabilita
tea, marea rentabilitate, a 
mului...

Eu zic că salariul meu este

Rubrică realizată de
Radu TIMOFTE

turis-

sînt tot 
acorda încredere acestei 
— de Obicei 
ridicat nivel.

Partida se 
ota 18, 
condusă 
Rizea șl I. Petruțiu.

După întîlnirea Politehnica — Voința 
București șl înaintea celei de astăzi, 
clasamentul grupei 
astfel :
1. Voința Buc.
2. Politehnica
3. I.E.F.S.
4. „U“ Cluj
5. Rapid
6. „U- Timișoara

a oferit de

în 
de

astăzi, dedesfășoară
sala FlorCasca și va 
arbitru internaționali

14 
fl 

M.

prezitită

I
I

ACCELEREAZĂ

1104— 847 
1051— 780 
1003— 811
901— 948 
942— 834 
929—1011

30
29
27
23
24
23

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ECHIPELE CRAIOVENE SE 
ANTRENEAZĂ INTENS

Pînă la turneele diviziei A au mal 
rămas cîteva zile, marcate de inten
sificarea pregătirilor și de numeroase 
meciuri 
am 
lor 
doi 
Pa 
de 
ierea 
au desfășurat Antrenamente zilnice de 
circa două ore la fete și două ore 
și jumătate la băieți. în afara aces
tor antrenamente, la care toți jucătorii 
și jucătoarele au participat cu con
știinciozitate, cele două divizionare A 
au susținut mai multe partide de ve
rificare cu alte colege de divizie său 
în cădful unor competiții organizate 
în această perioadă. Obiectivul volei
baliștilor și voleibalistelor din Bănie, 
ce se vor prezenta la _ \ 
turnee pentru locurile 7—12, este acela 
de

de verificare. Zilele trecute, 
asistat la antrenamentele formații- 
tlrilversitățit Craiova. De la cei 
antrenori, I. Constantinescu (echi- 
de fete) și R. Zamfirescu (echipa 
băieți), am afiât că, după îfiche- 

sesiunii de examene, cralovenil

apropiatele

a se menține în Divizia A. 
Venera SĂNDULESCU — coresp.

„CUPA TIMIȘ’*
Timp de 3 zile, In sala Olimpia din 

Timișoara s-au desfășurat 
celei de a Ili-a ediții 
La băieți, 
Politehnica 
versitatea 
Mare, S-au

întrecerile 
a „Cupei Timiș", 
teveilit formației 
urmată de Uni- 
Explorări Bâia

locul I a
Timișoara, 
Cluj și 
remarcat Bindă și Macavei

JJ
cum am mai anunțat, la IașiAșa

s-a constituit cel dinții club de Volei 
din țară, care vă funcționa pe lingă 
întreprinderea de antibiotice. Tradiția 
de care se bucură acest sport în ve
chea capitală a Moldovei, precum și 
rezultatele obținute de echipa Peni
cilina, prima formație provincială 
care a cucerit titlul de campioană 
națională, ău justificat ideea înfiin
țării „Clubului feminin de volei Pe
nicilina" Iași, la care și-au dat a-

CLASAMENTUL FEDERAȚIEI ROMANE DE TENIS PE ANUL 1973
Categoria onoare : 1. Gh. Viziru 

maestru emerit al sportului ; 2. 
Bădin — maestru al sportului ; 3. v- 
Caralulis — maestru al sportului ; 4. 
Gh. Cobzuc — maestru al sportului ; 
5. A. Schmidt — maestru ăi sportu
lui : femei : 1. Eva Stănccscu —
maestră a sportului.

Categoria I (masculin) : 1. T. Ovici 
(Progresul) ; 2. D. Hărădău (Steaua); 
3. V. Marcu ; 4. I. Sântei 
la Dinamo București) ; 5. 
(Dinamo Brașov) ; 6.
(Steaua) : 7. S. Mureșan 
București) ; 8. C. Popovici (Steaua) ; 
9. I. Kerekeș (Dinamo Brașov) ; 10. 
M. Russu (Construcții București) : 11. 
L. Boldor (Politehnica Cluj) ; 12. B. 
Almăjan (Dinamo București) ; 13. D. 
Nemeș (Steaua) ; 14. O. Vîlcioiu (Di
namo Brașov) ; 
greșul) : 16. / 
lăți) ; 17. Gh. 
ca Cluj) ; 18.
Buc.) ; 19. Z. 
20. I. Spătaru 
ra) ; 21. R. “ 
22. Gh. Giurgiu (Politehnica Cluj) ; 23. 
A. Fodor (Mureșul Tg. Mureș).; 24. 
Z. Nagy (Sănătatea Oradea) ; 25. Gh. 
Miilfay (Mureșul Tg. Mureș) ; 26. C. 
Hîrju (Dunărea Galați) ; 27. A. Dra- 
gomir (Petrolistul Cimpina) ; 28. C. 
Curcă (Progresul) ; 29. M. Crișân
(U.T.A.) : 30. N. Cociuban (U.T.A.) ; 
31. E. Horvath (Constr, Hunedoara) ;

T.
C.

(ambii de 
T. Marcu 

V. Sotiriu
(Dinamo -

15. A. Viziru (Pro- 
A. Siito (Dunărea Ga- 
. Komornczy (Politchni-

F. Manea (Dinamo 
Nemeth (Progresul) : 
(Politehnica Timișoa- 

Bădin (Dinamo Buc.) :

32. D. Mîrza (Progresul) 
ciuban (U.T.A.) ; 34.
(Dunărea Galați) 
sîrmei C. Turzii) 
trolistul Cimpina) ; 37. S. Orășanu 
(Constructorul Hunedoara) ; 38. L. Ți
ței (Șc. sp. Olimpia Constanța) ; 39. 
A. Sayti (U.T.A.) ; 40. C. Hulpe (Să
nătatea Oradea) : 41. C. Hărădău
(Constructorul Hunedoara) : 42. I.
Russe (Progresul) : 43. M. Mîrza
(Progresul) ; 44. C. , Pelea (Dinamo 
București) — egal clasați de Ia nr. 
38—44.

Categoria I (feminin) : 1. Virginia 
Ruzici (Dinamo București) ; 2. Iudith 
Gohn-Dibar — maestră a sportului 
(Dinamo Brașov) : 3. - Mariana Simio- 
nescu ; 4. Florența 
sate, amindouâ de 
rești) ; 5. Valeria 
Trifu (egal clasate, uraua, , ,. uva- 
terina Roșianu — maestră a sportului 
(Progresul) ; 8. Vera Pura-Rado (Po
litehnica Cluj) ; 9. Mariana Nunweil
ler (Dinamo București) ; 10. Florica 
Butoi 
dri.ana 
riana 
Dudaș 
licia 
Lucia 
Cluj) ;
17.

; 33. M. Co- 
I. Galamboș 

35. E. Stan (Ind.
36. M. Bondoc (Pe- 

37. S.

Mihai (egal cla
ia Dinamb Bucu- 
Balaj ; 6. Elena
Steaua) ; 7. Eca-

(Construcții București) ; 11. A- 
Caraosifoglu (Steaua) : 12. Ma- 

Hadgiu (Progresul) ; 13. Vera 
(Mureșul Tg. Mureș) ; 14. Fe- 
Bucur (Dinamo Brașov) ; 15. 
Suciu-Tănăsescu (Politehnica 

16. Dorina Brăștin (U.T.A.) ; 
Elena -Tecu (Sănătatea Oradea) ; 

18. Lucia Romanov (Cutezătorii) ; 19. 
Georgeta Groza (Electrica Timișoara): 
20. Ana Breda (Mureșul Tg. Mureș) ;

Floreșteanu (Construcții
22. Elena Popescu (Dina-

21. Anca 
București) ; 
mo București) ; 23. Mariana Socaciu 
(U.T.A.) ; 24, Constanța Turea (Con- 
str. Hunedoara) ; 25. Paraschiva Geor
gescu (Consțr. Hunedoara) ; 26. Doi
na ' Szabo (Sănătatea Oradea) ; 27. 
Elena CotUna (Construcții București): 
28. Mirela Comănescu (Petrolistul 
Cimpina) ; 29. Viorica Demeter (Să
nătatea Oradea) ; 30. Rodica Gheor- 
ghe (Dunărea Galați) ; 31. Gabriela
Dinu (Dinamo București).

Pierd categoria I și trec la cUteg. 
a Il-a (din lipsă de rezultate) urmă
torii : Gh. Boaghe (Construcții Bucu
rești) : A. Balogh (Mureșul Tg. Mu
reș) ; N. Mirea (Dunărea Galați) ; 
O. Negru (Politehnica Cluj) : P. 
Hutter (Politehnica Cluj); A. Somogyi 
(Sănătatea Oradea) ; M. Baia (Con
structorul Huneodara) : femei : Elena 
Takas (Progresul) ; Simona Nun- 
wclllet (T.C.B.) ; Mihaela Dimitriu 
(Steaua) ; Maria Denov (U.T.A.) ; Ro
dica Precup (Electrica Timișoara) ; 
Cristina Bădin (Dinamo BUciitești) ; 
Aneta Enciu (Dunărea Galați) ; Eleo
nora Uscă (U.T.A.) ; Ileana Fărcășan 
(Ind. sîrmei 0. Turzii) ; Ioana Bădin 
(Dinamo București).

Din lipsă de rezultate la competi
țiile din țară, Ilie Năstase — maes
tru emerit al sportului și Ion Tiriac 
— maestru emerit al sportului, sînt 
neclasați.

SĂ SALUTĂM EȘALONUL SECUND!1
In calendarul hocheistic intern va 

figura, întreaga săptămînă viitoare, 
o competiție, în general, necunoscu
tă dar — după părerea noastră — 
deosebit de importantă : CAMPIO
NATUL DIVIZIEI B.

întrecerea aduce în scenă 9 for
mații cu posibilități mai modeste, 
cele mai multe dintre ele fiind o- 
bligate Să se pregătească, aproape 
exclusiv, pe gheața naturală, în- 
fruntînd capriciile vremii și penu
ria de echipament. Cu atît mai 
lăudabile și de admirat sînt pasiu
nea și ambițiile jucătorilor (majo
ritatea foarte tineri), dragostea 
pentru hochei a celor care îi pre
gătesc și îi îndrumă.

Diviziei B 1 s-a rezervat un ca
dru de gală. Ea se va desfășura, 
între 18 și 23 februarie, pe pati
noarul artificial acoperit din

Miercurea Ciue, acest veritabil pa
lat al ghețil 1

Echipele au fost împărțite în 
două serii:
• Voința Rădăuți, Tractorul Bra

șov, Școala sportivă Gheorghieni. 
Școala sportivă Odorhei (seria I) și

• Școala sportivă M. Ciuc, Liceul 
1 M, Cine, Comerțul Tg. Secuiesc, 
Avîntul Gheorghieni și Surianul 
Alba (seria a Il-a).

întîlnlrile pentru stabilirea cla
samentului final vor avea loc după 
ordinea ocupată în grupe (prima 
cu prima, a doua cu a doua etc.).

Pentru a promova în Divizia A, 
câștigătoarea va susține un joc de 
baraj cu ultima clasată în această 
categorie.

De remarcat Că în întrecerile Di
viziei B nu participă nici o echipă 
bucureșteană !

3. __________ _____
I (5 ture): 1. I. Totora 
Dumitrii (Șc. sp. 1) 3. 
sp. 1) — toți 27:48.

Duminică, cu începere 
va desfășura pe strada ___ „___  .......
stadionul Tineretului) concursul dotat CU 
„Cupa de iarnă-, deschis tuturor cate
goriilor de biciclete.

ÎNOT Patru înotători bucureșteni 
(Adrian Adam, Eugen Hempel, Dragoș 
Turcanu și Tudor Furtunescu). însoțiți 
de antreno-rul Gh. Marinei au plecat ia 
Bydgoscz (Polonia) pentru a participa 
la un concurs Internațional programat 
în zilele de 16 și 17 februarie.

SCRIMA Juniorii din Capitală și-au 
disputat, zilele trecute, titlurile de cam
pioni al Bucureștiului și totodată califi
carea pentru faza finală a campionatu
lui național rezervat trăgătorilor intre 14 
și 17 ani. De remarcat buna pregătire 
a floretistelor de la șc. sportivă nr. 1, 
a sabrerildr de la 'IEFS, Px*ogresui ?l 
Viitorul, dar și numărul foarte mic de 
participant la sabie — numai 11 din 
care 8 reprezentau Progresul (antrenor 
H. Bădescu). S-au clasat pe primele 
locuri : la floretă fete : 1. Adriana Bă- 
ciot 5 v. 2. Luminița Popa 4 v, 3. Lau- 
rența Vlădescu (toate, ge. sp. nr. 1). 4. 
Felicia Stoica (Steaua) 2 v, 5. El. peUU 
(jȘc, sp. nr. 1). “ 
(IEFS). Sabie ; 1. 
2. M. Dumitrescu 
Mateeseu 7 v, 4. 
Fl. Păunesc» 5 v.
Progresul).

de la ora 10. se 
Cîmpinei (lingi

6, Marla Gospodinov 
E. Nuță (IEFS) 9 v, 
(Viitorul) 7 V, 3. C.

FI. Stănescu 6 v, îk
8. Fl. Nlcolae (toți:

DIVIZIONARELE A
PREGĂTIRILE
<.,U" Cluj), Arbuzov (Explorări) 
Biigarschi (Politehnica).

La fete, a clștlgat C.S.M. Sibiu, 
locurile următoare : Universitatea 
mișoara, Universitatea Craiova și 
Cluj. Remarcate : Emilia Cernega 
Elena Țopa (Univ. Timișoara), '..Z__
nela Milea și Marcela Pripiș (C.S.M.), 
Mariana Petrescu („U“ Cluj).

Cornel FIȚ — coresp.

TURNEU MASCULIN DE 
VERIFICARE LA GALAȚI

La Galați, în organizarea Clubului 
sportiv universitar, a aVUt loc un 
atractiv turneu masculin, la care aii 
luat parte formațiile de Divizia A 
Viitorul Bacău, Universitatea Craiova, 
Tractorul Brașov și C.S.U. Galați. Sco
pul turneului a fost, firește, acela de 
verificare a stadiului de pregătire a 
acestor formații 
turnee, 
tămînii Viitoare, 
în general viu 
punct de vedere 
ele nu au atins ..............  r___ ______
C.S.U, Galați, care a cîștigat cu 3—1 
toate partidele, s-a clasat pe primul 
loe. Au urmat-o Universitatea Craiova, 
Viitorul și Tractorul — care nu a ob
ținut decît un meci... egal : 2—2 eu
Universitatea Craiova (regulamentul 
prevedea disputarea obligatoriu a patru 
seturi).

T. SIRIOPOL — Coresp. județean

și

Pe 
Ti-

și 
Mari-

Înaintea primelor 
programate lă începutul sâp- 

Partldele au fost 
disputate, dar din 
tehnic și spectacular 
un nivel prea înalt.

fiordul atît C.N.E.F.S. cit și Consiliul 
Central "Si U.G.S.R.

în sala consiliului județean al sin
dicatelor Iași, în prezența reprezen
tanților forurilor amintite și ai orga
nelor și organizațiilor locale, s-a des
fășurat festivitatea în cadrul căreia a 
fost aleasă conducerea noului club. 
Tovarășul O. Blujdea, președintele 
Comitetului municipal al sindicatelor, 
a prezentat numeroasei asistențe 
componența Consiliului de conducere 
ii „C.F.V. Penicilina", format din 23 
de membri și avînd ca președinte pe 
tov. Veniamin Munteanu, directorul 
întreprinderii de antibiotice, ca vice
președinți pe Ion Ursu și Gheorghe 
Vasiliu, iar ca secretar pe Petre Lu- 
Can. Cu acest prilej, în ședință a fost 
prezentat un plan de măsuri cuprin
zător, prin care se statornicesc nu
meroase sarcini Ia toate nivelele vo
leiului ieșean.

La discuții au participat printre 
alții prof. C. IoanițeScu, Dumitru Me-

TURNEELE MASCULINE ALE DIVIZIEI A
La începutul săptămlnii viitoare, la 

Timișoara și Brăila, încep primele 
turnee masculine ale Diviziei A (pen
tru locurile 1—6 și respectiv 7—12).

Turneul fruntașelor începe marți în 
sala Olimpia din Timișoara și se în
cheie simbătă seara. Meciurile sînt 
programate, în fiecare zi, începând de 
Ia ora 16. Iată programul complet al 
turneului: marți:

Galați; 
Mare ; 
Steaua
Dina-

Viitorul Bacău

DINAMO Șl
MECIURILE

RAPID SUSȚIN
RETUR

IN CUPELE EUROPENE
de Volei Dinamo 
sfirșltul săptămî- 
din cupele eurO- 
întîlhi rnîine, la 

Istanbul, pe Fenerbahce, în Cupa cu
pelor (îft tuf, bucureștericele au cîști- 
gat cu 3—0 și sint practic calificate 
in turneul final al. competiției, pro
gramat in orașul iugoslav Osijek). 
Bucureștencele au plecat aseară la 
Istanbul.

Simbătă, în sala Giulești (de la ora 
18,30), este programată revanșa dintre 
Rapid și N.I.M. Budapesta (dețină
toarea trofeului) în C.C.E. învinsă eu 
3—0 la Budapesta, în tur, campioana 
noastră are o misiune extrem de 
dificilă.

Echipele feminine 
și Rapid susțin, la 
nii, partidele retur 
pene, Dinamo va

Steaua, „U“ Cluj — C.S.U. 
Dinamb — Explorări B. 
miercuri : Explorări — Viitorul,
— „U“ Cluj, C.S.U. Galați — 
mo ; joi ; Viitorul — C.S.U. Galați,
„U“ Cluj — Dinamo, Steaua — Ex
plorări ; vineri : Dinamo — Vir.o- 
rul. Explorări — „U" Cluj, C.S.U. 
Galați — Steaua; simbătă: Steaua
— Dinamo, Explorări — C.S.U. Ga
lați, Viitorul — ,,U“ Cluj. Ca arbitri 
vor oficia : A. Dinicu, C. Mușat, I. 
Amărășteahu, M. Marian, S. Popescu, 
O. Drăgan, C. Păduraru si E. Jago- 
clici. Da Brăila, turneul pentru locu
rile 7—12 începe luni, de la ora 16, 
cu meciurile : Politehnica Timișoara
— I.E.F.S., Progresul — Rapid și Trac
torul Brașov — Universitatea Craio
va. Turneul se încheie vineri.

Ca arbitri au fost delegați : Gh. 
Icnesc», I. Niculescu, V. Dumitru. V. 
Vrăjescu, E. Ududec, M. Herța, Gh. 
Fortuna Și D. Sighinaș.

SUFLU NOU
(Urinare din pag. ii

diânu, vicepreședinte al F.R. Volei, 
Ion Șorcaru, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Iași, Rodica Șiclovăn, se
cretar general al F.R. Volei, C. Moiir- 
căș, delegat al U.G.S.R. Vorbitorii au 
subliniat faptul că în Iași sînt mulți 
și entuziaști susținători ai voleiului, 
îndeosebi în rîndul muncitorilor de la 
întreprinderea de antibiotice, Că 
există condiții excelente pentru dez
voltarea acestui sport la toate eșaloa
nele, precum și antrenori inimoși, în
tre care se distinge N. Roibescu, an- 
trenof-coordonator al clubului. Ei 
și-au exprimat convingerea că în
ființarea „C.F.V. Penicilina" va sti
mula activitatea voleiballstlcă de per
formanță ieșeană, care poate să-și a- 
ducă o contribuție substanțială 
la progresul voleiului feminin na
țional.

Dumitru DIACONESCtl, coresp. 
județean

„CUPA TINERETULUI-
(Urmare din pag. 1)

Duminică dimineața, în sălile de 
sport ale școlilor generale nr. 75 și 
79, complexul sportiv „Voinicelul" 
și Liceul „Matei Basarab", peste 
300 de partieipanți, reprezentând 34 
de licee, școli generale și profe
sionale, s-au întrecut la șah și te
nis de masă, faza preliminară.

Iată învingătorii din faza preli
minară :

ȘCOALA GENERALĂ NR. 79. 
ȘAH (11—14 ani): Roxana Eftimie 
(Școala gen. nr. 81) și Lucian Stan
ca (Școala gen. nr. 80); TENIS DE 
MASA : Carolina H'așnal (Școala 
gen. nr, 81) șl Călin Vîrgolici (Școa
la gen. nr. 79).

ȘCOALA GENERALA NR. 75. 
ȘAH (11—14 ani); Mirela Ivan

(Școala gen. nr. 21) și Mihai Mațiuc 
(Școala gen. nr. 16) ; TENIS DE 
MASA : Zoica Stan (Școala gen. nr. 
16) și Tiberiu Diaconescu (Școala 
gen. nr. 75).

COMPLEXUL SPORTIV 
NICELUL". ȘAH (11—14 
Carmen Anghel (Școala 
200) și Gabriel Trăilescu 
gen. nr. 86) ; TENIS DE 
Sevastiță Grigore (Școala 
200) și Tudor Zaharescu 
gen. nr. 76).

LICEUL „MATEI BASARAB". 
ȘAH (15—19 ani): Virginia Sfetcu 
(Șc. prof. „Timpuri Noi") și Gheor- 
ghe Ioniță (Liceul „Unirea”): TE
NIS DE MASĂ: Mioara Trașcă 
(Șc. prbf. „Timptiri Noi") și Doru 
Mihăilescu (Liceul „Matei Basa
rab"). p. PAVEL

„VOI- 
•ani): 

gen. nr. 
(Școala 

MASA : 
gen. nr. 
(Școala

tre și spre această categorie de ți
neți. Noi, cei din conducerea coope
rativei și ai asociației sportive, le 
vom da... bătaie de cap celor de la 
clubul „Voința", prin numărul de sn- 
licitanți ai bazei sportive de la Pipera. 
Ca fost sportiv — n.n. de mare per
formanță — nu am întîlnit îtică o a- 
semenea „bijuterie". Complexul spor
tiv „Voința" este ideal pentru acti
vitatea sportivă de masă, de agre
ment și destindere în aer liber. Ne 
gîndim, de pe acum, la solicitarea 
unei zile pe stadionul „Voința", în 
exclusivitate pentru amatorii de sport 
din cooperativa noastră, o zi cu mie, 
eu mare în aer liber, cu sport și 
bună dispoziție. Vom introduce gim
nastica la locul de muncă, mai ales 
în secțiile producției de serie.

— Deci, așa cum „împingeați" în 
grămada echipei de rugby a clubului 
„Steaua", unde v-afi împlinit marile 
vocații pentru performanță, urmăriți 
acum o „deschidere" spre sportul de 
masă.

— Intr-adevăr, mă voi strădui ca, 
împreună cu ceilalți membri ai con
siliului asociației sportive, să creăm 
un suflu nou in activitatea sportivă 
din cadrul asociației sportive „Voința 
Automecanica". Ne vom preocupa, în 
principal, de creșterea numărului ce
lor ce practică exercițiile fizice și 
sportul, iar locurile fruntașe în dife
rite clasamente și competiții nu vor 
fi decît expresia activității noastre.

— Tovarășe Ciobănel, cu peste 15 
ani de activitate sportivă de perfor
manță, de mare performanță, vă ocu
pați, acum, alături de sarcinile pro
fesionale, și de activitatea sportivă de 
masă în cadrul cooperativei „Auto
mecanica"...

— Nu este o inadvertență. Este o 
datorie de mare răspundere a unuia 
care a beneficiat de binefacerile 
sportului, pe Care-1 recomand tuturor 
cu intensitatea pasiunii cit care l-am 
practicat. în plus, prezenta mea 
pe stadion alături de tinerii noștri 
cooperatori se explică prin faptul că 
eu nu mă pot despărți de sport, de 
mișcare deși. ca vicepreședinte, 
timpul liber îmi este strict limitat. 
Și vă rog să menționați că împre
ună cu Anton Munteanu, fostul fotba
list internațional de la Petrolul Plo
iești Și handbalistul Adrian Petrescu 
formăm o „tripletă" polisportivă a 
cărei eficiență — deviză prezentă si 
in sport — se va manifesta în an
grenarea tuturor ucenicilor, lucrători
lor cooperatori în practicarea exerci- 
țiilor fizice și sportului, în creșterea 
indicilor capacității fizice și, implicit, 
a măririi productivității muncii.
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X.A ORDINEA ZILEI

și cît re-

inițiativa 
puteau

si v.s.s.
victoria

— Circa 
astăzi

SATU MAHE, 13 (prin telefon).
7 000 de spectatori au urmărit _____
pe stadionul Municipal întîlnirea dintre 
echipele Oliiiipia, din localitate, *r ® ° 
Kosice. Meciul s-a încheiat cu 
formației gazdă : 1—o (0—0).

în prima paris a întilnirii7 
a aparținut sătmărenilor care,

deschide scorul chiar din primul minut, 
dar Helvei a ratat.

Unicul gol, cel al victoriei, a fost în
scris în min. 66 ; Ungurcanu a centrat 
<le pe aripa dreaptă inspre punctul de 
la 11 m de unde Both a reluat In plasă 
spectaculos. Meciul a fost condus co
rect și autoritar de Otto Anderco (Satu 
Mare). ȘTEFAN VIDA — coresp.

și pur
se pare 
de e- 

cît. pot 
alimen-

PUNȚI INTRE GENERAȚII
lorilor alb-roșii, ex-internaționa- 
lul de faimă. Cornel Popa, nu 
găsește un loc între antrenorii 
copiilor, și juniorilor dinamo- 
viștî, deși solicită insistent a- 
ecasta ! După cum nu a avut 
darul să ne satisfacă o suiiă de 
„închideri a așii în nas" petre
cute în Giulești, de-a lungul a- 
nilor, suferite de jucători cârc 
au dat mult Rapidului : Geor
gescu, Ion lonescu. Dan Coe. 
Copil. Cu atit mai mult, cu cît, 
prin dragostea Iar pentru tri
courile vișinii, antrenori precum 
Costea, Mihăiiescu, Soeec, Cris- 
teseu au reușit și reușesc pro
ducții de jucători model. Dar să 
continuăm itinerarul nostru... 
Steagul roșu e condus de doi 
ex-titulări ai primei formații, 
Proca si Msszaroș, la fel ca și 
S.C. Bacău de un cuplu pînă 
nu de mult prezent în cronici 
ca jucători activi, Gostică Ră- 
ditiescH și Nedelcu, după cum 
iâ U.T.A. îi aflăm pe 
Cuman care au luptat 
zon pentru fâima ei.

Timida acțiune de 
în conducerile cluburilor 
performanță a foștilor jucători 
nu s-a stins, din fericire. Pîo- 
ieștenii îl au ca secundant al 
competentului conducător care 
este Ghcorglic tlricb, pe Miliai 
Ioriesca; ia Constanța, alături 
de președintele Fotî D, Fotl lu
crează Mureș ‘ vicepreședinte 
al Sportului studențesc e Mo- 
troc, al Rapidului, iile Greavu, 
de aproape două decenii prezent 
în Grant; la Steaua, Ilîe Savu 
șl Victor Dumitrescu, alți vechi 
purtători al tricourilor roș-al- 
bastre dirijează treburile sec
ției, „U" Ciul îl pregătește, din 
mers, pe Reinus Cîmpeanu. 
Atîtea Si atîtea pilde solicită, 
credem, ca și alto cluburi să 
pună tot sufletul și grija în 
asigurarea acestei permanente 
ștafete a generațiilor, și pe pla
nul conducerilor tehnice și al 
celor organizatorice. Ne gîndim 
la Politehnica Timișoara și 
Iași, la C.S.M. Reșița, la Jiul 
la F.C. Argeș etc. — acolo 
unde, alături de destoinicii con
ducători și antrenori de astăzi, 
pot face o excelentă școală cei 
mal merititoși dintre foștii ju
cători, acei care doresc cu toată 

in viața 
și ma- 
cu lori le

Să mai amintim ce 
prezintă dragostea, legătura su
fletească între uri club 
tutorii culorilor sale nl 
și inutil și desuet. Mit 
xemple au demonstrat 
realiza faptele de sport 
f,ate de imboldul unor adevărate 
și trainice sentimente față de, 
echipă. în Istoria fotbalului, jucă
torii de mare clasă care au câști
gat și aureolele fidelității, ale 
recordurilor de longevitate sub 
aceleași tricouri, s-au bucurat 
întotdeauna de considerație și 
prețuire suplimentare. Sportivii 
renumiți care rămîn fîn clu
burile unde și-au făurit gloria 
fac — mai cu seamă — 
dida legătură sufletească 
generații, construiesc 
armă care ajută ca vremea 
evenimentele potrivnice să 
le distrugă existența, făuresc 
în fond — tradiția de sport.

Privim cu mulțumire ctttft, 
fotbal, aceste punți între 
chea și noua generație încep să 
apară în multe cluburi, mai cu 
seamă acolo unde, de o bună 
bucată de vreme s-a creat o a- 
devărată și sinceră preocupare 
pentru un lucru așa de frumos 
și de nobil. Iată, la Petrolul, 
grupul antrenorilor e. parcă, 
formația de acum cîțiva ani: 
Dridea, Marosi, Florea, Fronea, 
Dumitrescu... Steaua, care a do
vedit totdeauna grijă pentru 
cei care l-au apărat, cîndva. cu
lorile, ne prezintă și ea o veri
tabilă galerie a gloriilor de 
odinioară —• astăzi antrenori — 
în rîndurile căreia îi distingem 
pe Onisie si Constantin, pe Za» 
vodă II, Voinescu, Ilălmăgeanu, 
Creiniecanu, prezenți 1a condu
cerea tehnică a diferitelor echi
pe — mari și mici — ale clu
bului. 
Cluj, 
de la 
iuțiu, 
în vreme ce juniorii și copiii îi 
au ca maeștri pe alți purtători 
din trecut ai tricourilor alb-ne- 
gre, Andrei Șepci și Willy 
Covaci. Alte cluburi bucurește- 
ne, ne dau exemple frumoase 
Pe terenurile parcului Dinamo 
îi putem vedea, zi de zi, fis 
conducted antrenamentele lui 
Dinu, 
fie strunindu-i pe tinerii 
micuții fotbaliști, pe 
Nunweiller III și IV, 
Florian 
mult, 
că de 
dintre 
credincioși

splen- 
între 

această 
Și 

nu

in
ve- Jiireă și 

Și pe ga-

solicitare
de

Să călătorim pînă Ia 
acolo unde foștii atacanți 
„U“, Silviu Avram și Bă- 
conduc prima formație.

Dutnitrâehe, Lueeseu et co., 
sau 

Nlcusor, 
Ene II, 

atît matAnghel, Cu 
sîntem mihniti aflind 
luni de zile, 

cei mai vechi și mai 
apărători ai cu»

unul

rit ori, acei care doresc 
convingerea să rămfnă 
fotbalului; Competența 
rea dragoste pentru 
clubului vor întări fiecare faptă 
a lor.

Eftimle IONESCU

/£R(, LA SATU MARE

OLIMPIA A ÎNTRECUT PE V.S.S. KOSICE CU 1-0 (0-0)

BBAILA, 13 (prin telefon). — Dina- 
moviștii bucureșteni, campioni al țării, 
cu evoluat astăzi în localitate in compa
nia divizionarei B Progresul. La capă
tul unui joc de bun nivel tehnic, meciul 
s-a încheiat nedecis : 1—1 (0—0).

Scorul a fost deschis, In min. 53. de 
Dudu Georgescu care a fructificat o 
pasă primită de la Moldovan. Cinci 
minute mai tirzlu, localnicii au restabi-

mimmi i-i (0-0)
lit echilibrul pe tabela de marcaj, reu
șind să înscrie prin Sftlăjan.

Dinâmoviștll bucureșteni au aliniat ur
mătoarea formație : Constantinescu — 
G. Sandu. Dobrău, M. Marian, Deleanu — 
Qlnu, Săttnâreanu II — Moldovan, Dudu 
Georgescu, Fl. Dumitrescu, Custov (inin. 
46 Filer).

A condus btne C. Plrvu (Brăila). NI- Colae costin — coresp.

Nițu (dreapta) și Stoichiță, doi ju
cători în care Jiul și-a pus mari 

speranțe
Foto : Mircea BĂTRÎNU

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B Șl C

Fotbaliștii divizionarei C, Chimica Tirnăveni — ocupanta locului doi în 
clasamentul seriei a X.i-a ț- se pregătesc intens pe stadionul din 
Tirnăveni. Corespondentul nostru Andrei Luca, a surprins o imagine 

de la un antrenament desfășurat zilele trecute

METALURGISTUL CUGIR SPERA SA REFACĂ TERENUL

Pentru Metalurgistul Cuglr sezo
nul de toamnă nu a fost deloc 
fructuos. La încheierea turului, 
echipa a acumulat doar 10 puncte, 
ciasindu-se pe ultimul loc al seriei 
a III-a a Diviziei B. O asemenea 
situație a necesitat, bineînțeles, 
luarea unor măsuri care să ducă la 
redresarea formației și, îtt final, la 
menținerea în eșalonul Secund. ~ 
de obicei, și la Cugir, s-a pornit 
aducerea unui nou antrenor, 
persoana lui Nieolae Voinescu.

Conducerea secției de fotbal și 
noul antrenor au restructurat lotul, 
renutițînd la Teodorescu (portar)^. 
Rădulescu (mijlocaș), Lechiță (mij-

ca 
cu 
în

cu

locaș) și Rafail (înaintaș) care ,au 
fost indisciplinați și au dus o viață 
nesportivă. în locul lor au fost pro
movați juniorii Constantin (extre
mă stingă), Czako (fundaș stingă), 
Iovănescu (fundaș central) și Codea 
(mijlocaș stingă). De asemenea, în 
echipă a fost introdus fundașul 
central Drăgan, transferat de la 
Progresul București. „Ani întronat 
o disciplină fermă, ne-a spus an
trenorul Voinescu, cu prilejul unei 
vizite făcută la redacție. Deoarece 
mulți dintre jucători sînt tineri, lu
crez foarte mult eu fiecare pentru 
însușirea cît
procedee tehnice, 
în Divizia B !“.

mai. corectă a unor
Sper să rămînem

ANTRENOR

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
Șl JUCĂTOR
Dunărea Calafat,

se pregătesc asiduu pen- 
campionarului. La „Vul- 

(antrenor Alexandru Apolzan), 
de la 15 

amelio-

riei a Vl-a, 
tru reluarea 
turti" 
pregătirile au debutat încă 
ianuarie. Obiectivele vizate : 
rarea tehnicii individuale, creșterea po
tențialului fizic, îmbunătățirea circu
lației jucătorilor în teren. Alături de 
expeflnientații Duțan, BAdescu, Bordea, 
la pregătiri iau parte și etțlva juniori 
talentâțl care se speră că vor aduce 
uti plus de Vigoare șl -
echipei.

La A.R.O., 
hal
2—3 
cu 
pld 
fl; . 
seriei (media de vîrstă sub 29 de ani).

noul antrenor,
Ivașcu, intenționează să

prospețime

prof. Mi- 
promoveze 

juniori de la Grupul școlar I.M.M. 
speranța că ei se vor încadra ra- 
în ansamblul formației, care va 

poate, cea mal tlnără echipă a

Paul MATEOIU-coresp.

Au cunoscut prima divizie în ul
timul sezon. Jiul le-a acordat în
credere și, astăzi, ambii sint titu
lari. Nițu e ceva mai „vîrstnic". 
S-a născut la 31 iulie ’52. Stoichi
ță, Ia 10 mai ’54. Sînt din Bucu
rești, unde ău început fotbalul 
Nițu — la Școala sportivă nr. 2, 
Sub îndrumarea profesorului Tra
ian Tomescu. Stoichiță — la copiii 
lui Dinamo, în grupa actualului 
antrenor al Jiului, Traian Ivănes- 
cu. Pînă ia un punct destinele lor 
au curs paralel. Fundașul Nițu a 
ajuns în echipa de tineret a Ste
lei, extrema dreaptă Stoichiță a 
promovat 
pe a lui Dinamo, după ce jucase 
în finala 
cîștigatâ. 
,,U“ Cluj.

în vara trecută, fără să se 
noască, ambii au fost dominați 
același gînd : Divizia A.. Nițu 
decis mai devreme : „Știam că la 
Steaua pe postul lui Săttoăreailu nu 
puteam juca, ți eu numai fundaș 
dreapta am fost de cind mă știu. 
Așa Că am acceptat riscul unei 
-<transbordări„ la Petroșani. Ani fost 
primit, însă, cu multă încredere, 
am debutat chiar din prima etapă 
a turuiui împotriva Universității 
Craiova. Nu mi-era teamă de 
Marcu, îl cunoșteam de la Steaua, 
dar a jucat Bălan, m-ani descurcat 
cit de cît și așa n-am mai părăsit 
echipa în toate cele 17 etape ! Nu 
credeam că visul acesta al primei 
divizii se va împlini chiar de la 
primele mele sftptămîni in Valea 
Jiului !“

Stoichiță s-a decis mai greu. în 
campionatul acesta a jucat primele 
trei etape Ia „tineretul" lui Dina
mo, după care și-a urmat antreno
rul de la copii care-i propusese 
„o încercare la Jiul". Și a debutat 
cu Petrolul, dar a jucat 
vreo zece minute atunci. ,J 
râtul debut a fost cu U.T.A 
am jucat 
spune el.

Cei doi 
lui știu, 
acum înainte trebuie sâ uree trep
tele dure ale fotbalului de perfor
manță : „Divizia A e mult mai 
grea decît ne așteptam 1 Cere o

la rezervele primei echi-

campionatului de juniori.
de9

cu- 
dc 

s-a

numai 
Adeva- 

cind 
in locul lui Mulțescu !’*,

tineri bucureșteni ai Jiu- 
însă, foarte bine că de

DIN VIAȚA SECȚIILOR

CARAIMANUL BUȘTENI
0 ECHIPĂ MICĂ

PUSĂ PE FAPTE MARI

foarte serioasă, unpregătire fizică 
regim de viață aparte. Și modul 
cltm se joacă în Divizia A e cu to
tul altceva decît ne închipuiam noi. 
aici ești lăsat să arăți ce știi să 
faci cu mingea, să vadă lumea ce 
poți !...“ Nițu și Stoichiță au ma
turitatea să vorbească, acum, mai 
ales despre... defectele lor. Funda
șul dreăpta al Jiului știe că mal 
are de îmbunătățit detenta, nu știe 
să sară la cap, iar extrema dreaptă 
a minerilor (extremă falsă, de 
fapt 1) recunoaște : „nu lovesc bine 
mingea cu capul, chiar dacă am 
detentă, trebuie să joc mai simplu, 
să cîștig și mai mult în 
să încerc sprinturi ca 
Dar cei doi au și atîtea 
care, din modestie, nu 
dar pe care lumea le
Și toți îl doresc lui Nițu aceeași 
seriozitate și ambiție din tur, iar 
ltii Stoichiță să , repetp (dacă se 
poate în fiecare etapă !) evoluția sa 
excelentă din meciul acela 
zat de la Cluj, cîhd Jiul a 
„șepcile roșii".

...Discuție fugară cu cei 
neri ai Jiului.

— Cineva a afirmat, acum trei- 
patru luni, că Nițu este viitorul 
fundaș dreapta al naționalei! Ce 
zice Nițu ?...

— Acel cineva care a afirmat așa 
ceva a fost... Sătmăreanu ! M-a e- 
moționat enorm gestul acesta de 
încredere și curaj al aceluia căruia, 
la Steaua, îi eram „dublură”. Eu 
ce să zic ? E lung drumul pînă ta 
națională, returul poate decide. 
Deocamdată am fost selecționat în 
Iotul de tineret și aici trebuie sâ 
confirm, în primul rînd.

— fy Stoichiță ce gînduri de vi
itor poarta acum, după primul de
but ?

— Sper ca in retur să fiu coleg 
cu Nițu la echipa națională de ti
neret, dacă nu cumva el va ajunge 
mai departe ! Dar prima condiție 
pentru ca toate aceste idealuri ale 
noastre să se împlinească este se
riozitatea și o muncă titanică, zi 
de zi, ceas de ceas. „Partea dreap
tă" a Jiului anunță în retur un 
sprint ambițios spre consacrare...

rezistență, 
Roztiai!“... 
calități, pe 
le afirmă, 
apreciază.

televi- 
învins

doi ti-

Mircea M. IONESCU

C.S.N. ntMH nOLCEAlĂ 
ASTĂZI LA TIMIȘOARA

Echipa C.S.M. Reșița va susține 
astăzi la Timișoara un joc de veri
ficare în compania divizionarei B 
din localitate C.F.R.

Asiftfl, in codi nl turneului de
sriKȚIONAIA RE TINERET (SIB 2 DE

Viarcjglo. 
ANI) - NAPOLI

U.T.A. VA JUCA SAPTiVllNA 
VIITOARE ÎN LIBIA

După meciul pe care-1 va susține 
duminică la Sibiu, cu F. C. Șoimii, 
echipa U.T.A. se va deplasa luni 
după amiază în Libia. Textlliștil a- 
rădeni și-au perfectat un turneu 
de trei jocuri.

Selecționata de tineret sub 21 de 
ani a ajuns marți după-amlază la 
Viareggio. într-o scurtă convorbi
re telefonică cu antrenorul Drăgu- 
șin am aflat că primul joc cu Na
poli se va disputa, astăzi, de la 
ora 16 (ora Bucureștiului) în loca
litatea La Spezia, iar partida-retur 
sîmbătă Ia Poggieonso, orașe situate 
la aproximativ 60 km de Viareggio. 
Antrenorul Cornel Drăgușin are 
probleme în privința formației, de
oarece cei doi accidentați în ulti
ma partidă de>>verificare, cu Pe»

(rolul, Naghi 
refâcuți, iar 
greu, pentru 
împrejurimi 
A intervenit 
vire (stare gripală) a lui Purima și 
Rișniță. In aceste împrejurări an
trenorul selecționatei va folosi pro
babil astăzj următoarea formație: 
Lăzăreanu — Purima (Nițu), Con- 
stantinescu (Naghi), Schepp (Matei), 
Lucuță — Batacliu (Schepp), Rîș- 
niță (Stoica) — Crișan, Stăncestu. 
Nedelcu. Trandafilon.

Matei nu sint încă 
terenul de joc este 

că la Viareggio și în 
plouă de două zile, 
și o ușoară îmbolnă-

Și

în lotul echipei 
lidera seriei a VlI-a a Diviziei C, 
au fost promovați patru jucători 
tineri, toți sub 19 ani, Gh. Croitoru 
fiind cel mai înzestrat. Instructorul 
Trăistaru, care este și jucător al 
formației, are la dispoziție următo
rul lot : Iovan, Mirea, Dumitru, 
Pîrjol, Constantin, Oncică I și II, 
Petrișor, Corneanu, Ciobanu, Stă- 
nescu I și II, Păun, Dascălu, Catri- 
na, 
ian

Baroga, Miculescu, Chiva, Sto- 
și Croitoru.

T. AUGUSTIN, coresp.

VEȘTI DE LA ECHIPELE DIN 
CÎMPULUNG MUSCEL

După un tur nesatisfăcător, atlt pe 
planul Jocului în sine, cît șl al po
ziției lor în clasament, divizionarele 
C din Cîmpulung, componente ale se-

O FRUMOASĂ COMPETIȚIE 
PRAHOVEANA

FLACARA MORENI A DEVENIT 
ASOCIAȚIA SPORTIVA 

A ORAȘULUI

Zilele trecute, Flacăra Morenî t-ă 
transformat într-o asociație sporti
vă teritorială. Asociația înglobează 
în rîndurile sale pe toți iubitorii 
sportului din unitățile de muncă, 
chiar și din cele cu un număr re» 
dus de salariațl, care pînă acum 
n-au avut o organizație pe linte de 
sport. Flacăra este o unitate puter
nică, cu o bază materială dezvol
tată (terenuri de fotbal, handbal, 
volei, tenis, popicărie, bazine cte 
înot, sectoare de atletism), care 
poate asigura tinerilor șl vîrstnici- 
lor condiții optime pentru practi
carea sportului. Asociația are îri 
continuare și secții de 
ță, ca de pildă, fotbal 
tiveaZă în Divizia B) 
clism.

GH. ILINCA

cadrul noii secții, sub îndrumarea' 
Instructorului Marian Popescu (ma
estru al Sportului), au început să 
activeze 24 de băieți și fete. Noua 
secție funcționează pe lîngă școala 
generală din comună și se bucură 
de sprijinul deplin al directorului, 
pro#. Ion Mărgăritescu,

F. ILIE — coresp.

performan-» 
(echipa ac* 
și motoci-

Din Inițiativa C.J.E.F.S. Ar
geș ți a organului sindical mu
nicipal, la Pitești a luat ființă 
un modern centru de gimnasti
că de întreținere pentru femei. 
Centrul, care își are sediul Ia 
Casa sindicatelor din localitate, 
este dotat cu aparhtură necesa
ră acestui gen de gimnastică și 
încadrat 
clalitate 
cală.

I.

Anul acesta se organizează pen
tru a patra oară «Cupa Prahovei" 
la lupte greco-romane, competiție 
care are menirea de a depista noi 
elemente talentate pentru această 
ramură a atleticii grele. întreceri
le, programate de-a lungul a mai 
multe etape, s-a bucurat de o par
ticipare numeroasă (48 da luptă
tori — dintre care 26 începători), 
din mai multe localități ale ju
dețului Prahova. Prima etapă a 
avut loc Ia Ploiești, în sala Petro
lul și s-a încheiat cu victoria ca
tegorică a localnicilor care, fiind 
mai experimentați, au întrecut 
echipele Minerul Filipeștii de Pă
dure (28—12), Energia Cîmpina 
(27—13) și Carpați Sinaia (32—8).

FL. ALBU — coresp.

ȘCOLILE, NUCLEE 
DE ATLETISM

coresp.

blu de mult, la invitația sec
ției de șah a A.S. Industria sîr- 
mei din Cîrnpia Turzii, a venit 
printre șahiștii noștri, pentru un 
simultan, cunoscuta jucătoare, 
Margareta Juncu, de la C.S.M. 
Cluj. Simultanul, urmărit de 150 
de spectatori, jucători de șah, 
a luat sfîrșit cu scorul de 7—3 
în favoarea jucătoarei oaspete.

Vasilc PLAȚA 
din secția de metrologie de la 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii

,.APOLIO" — VĂLENI -
PODGORIA

în județul Argeș sporturile teh- 
nico-aplicațive se bucură de o lar
gă audiență, dovadă înființarea în 
comuna Vâleni-Podgorîa a unei 
secții de aero-racheto-modelism. în

cu o profesoară de spe- 
în cultura fizică medi

e-In multe din școlile clujene 
xistă o frumoasă activitate atletică 
și acum în timpul ierțiii. Astfel, la 
Școala generală nr. 1 — care în 
timpul vacanței a cîștigat trofeul 
„Cupa pionierilor" (profesor Iosif

FEȚEANU — coresp.

la Tirnăveni — carnavalulO premier# inițiat depe gheață 
pionierilor din localitate

Foto :
V. ZBARCEA

• MENȚINEREA ÎN DIVIZIA B NECESITĂ CONDIȚII
MULT ÎMBUNĂTĂȚITE

Caraimanul Bușteni este una din
tre echipele promovate în vara anu
lui trecut în eșalonul secund al fot
balului nostru. A ajuns in „B“, ca 
urmare a hotărîrii .F.H.F. de a se 
mări numărul de echipe din cele trei 
divizii. început deosebit de greu, 
pentru o echipă luată pe nepregă
tite. Antrenorul Cornel Toacă — de 
14 ani la această asociație, ca an
trenor și jucător — a fost nevoit să 
facă unele modificări în lrttUl echi
pei (in prezent Caraimanul dispune 
de 20 de ju&âtori : Bucur șl Ioniță 
— portari ; Staneiu, Constantinescu. 
Milu, Gătej, Petrache, Savu II . și 
Dinu — fundași ; Stanică, Trifu, Mo- 
raru șl Ghiorman — mijlocași ; Șo
văială, Jiloveanu, Postolache, Vișov
schi, Colțănel. Zangor și Crețu — 
atacanți), să promoveze citeva ele
mente de perspectivă din echipa de 
juniori, pregătită de instructorul 
C. Olaru, să mărească nutn&rul de 
antrenamente și să le dea alt conți
nut. Primele etape n-au adus prea 
multe satisfacții, Caraimanul. pierzînd 
puncte pe teren propriu și 
reu Învinsă în deplasare, 
partea a doua a turului 
reușit (să obțină rezultate 
toare, care s-o depărteze 
ultimelor locuri.

Dar, nu modul cum a evoluat Ca

Atacantul gol- 
geter Vișovschi 
(stingă) și funda
șul central Con- 
statitinescu — doi 
dintre titularii de 
nădejde ai Carai- 
manultii Bușteni.

campionatului con- 
Lăsind 

parte victoriile și infringerile

fiind me- 
Abia în 

echipa a 
satisfăcă- 
de zona

Elevii din Călărași la mesele de joc, în cadrul campionatului de șah din 
localitate, la care au participat 265 elevi șl eleve

Foto : D. SIMIONESCU

raifnahul în turul 
stituie scopul acestor rînduri 
de-o i-----
din toamna lui 1973, vom încerca o 
incursiune in viața acestei secții care, 
deși fără condiții materiale dintre, 
cele mai bune, se dovedește, a fi, 
an de an, vara sau iarna, un amfi
trion neîntrecut pentru multe din
tre echipele de A, B sau C, venite 
pe Valea Prahovei ca Să-și reîmpros
păteze forțele în vederea confruntă
rilor din canipionat.

Caraimanul este o asociație mică. 
Orășelul uneia dintre cele mai vechi 
fabrici de hîrtie din țara noastră 
(în 1972 a împlinit 90 de ani de 
la înființare, iar asociația sportivă 50 
de ani de existență) are un stadion 
frumușel, cu o tribună corespunză
toare. Alături se află în curs do 
amenajare un teren eu zgură pen
tru antrenamente. Ținînd cont, de 
marea afluență de echipe spre Buș
teni, ne permitem să sugerăm fo
rurilor locale și F.R.F. că, acolo, în 
incinte stadionului, clădirea care a- 
dăpostește acum vestiarele, poate fi... 
extinsă in vederea transformării ei 
într-un mic hotel strict, necesar atît 
Caraimanului, cît și echipelor în tre
cere pe Valea Prahovei. Indiscuta
bil, aceasta este o problemă mai 
greu de rezolvat, care necesită timp 
Și Unele investiții. Continuînd, însă, 
incursiunea noastră în viața secției 
de fotbal Caraimanul trebuie să spu
nem că, în acest moment, echipa 
are nevoie de mult mai mult spri
jin pentru a se menține in Divizia 
B. „întreprinderea de care aparținem 
ne acordă suficientă atenție — a-

firma, zilele trecute. Ion Savu, pre
ședintele secției de fotbal. Primim 
sprijin și din partea Consiliului popu
lar orășenesc. Numai că, intr-un fel 
se prezentau lucrurile cind activam 
in Divizia C și eu totul altele sint 
cerințele acum, cind echipa trebuie 
să facă fața confruntărilor foarte 
grele din Divizia B. De acest ade
văr trebijie să se țină ■ eoni pe viitor. 
Pentru că. din păcate, lit meciurile 
echipei noastre vin îri medie 5—600 
de spectatori, iar susținătorii coti- 
zanți au rămas aceiași din anii tre- 
c.uți. în jur de 10()“.

Mai mult, meci de meci, printre 
acești 600 din tribune se află citeva 
grupuri 
arțăgoși, 
și atunci 
sublinia
Și atunci 
acest inimos fundaș, Constantinescu 
nu lasă 
ad verși, 
șovschi, 
lizează 
vrea să
tinși suporteri că eu ne fac dorit 
rău".

In iarna acestui an, Caraimanul a 
efectuat o pregătire bună. De altfel, 
acest lucru s-a văzut și în primele 
meciuri de verificare susținute cu e- 
chipe de A. B și C. Rezultatele, 
felul cum s-a mișcat întreaga echipă, 
dăruirea și ambiția majorității jucăto
rilor, sint semne de bun augur pen
tru un retur fără... emoțiile retro
gradării.

de spectatori indisciplinați. 
mereu nemulțumiți. „Chiar 
cind formația joacă bine — 
antrenorul Toacă — chiar 
cind apărarea in frunte eu 

' . . i,
nici o speranță atacanților 
chiar și atunci cind Vi- 

ȘOvăială sau Jiloveanu rea- 
faze frumoase în atac. Aș 
le spun tuturor acestor pic-

Laurențiu DUMITRESCU

Kovacs). — Școala generală nr. 16 
șî Liceul nr. 12 micii atleți nu hi
bernează, ei participă la orele de 
antrenament și concursuri de sală.

P. NAGY — coresp.

goarc. Următoarea iritîlnire va a- 
veă ca temă atletismul. Vor fi in
vitate la școala generală nr. 5 cu
noscutele atlete Olimpia Cataramă 
și Valentina Cioltan, deasemenea 
localnice.

D. RADULESCU — coresp.

PRONOSPORT
La. Macin s-a organizat re

cent o interesantă manifestare, 
intitulată „Festivalul popularită
ții sportului", cu care prilej au 
avut loc demonstrații de box, 
tenis de masă, șah, baschet șî 
fotbal. La reușita acțiunii și-au 
dat concursul și sportivi clin 
Țulcea, printre care echipa de 
box Delta.

I. JIPA — coresp.

UN BOXER PRINTRE ELEVI...

La Școala generală nr. 5 Schei 
din Cîmpulung Muscel a avut loc 
o inedită întilnire cu un boxer, și 
anume cu fancu Anghel, fost cam
pion al țării la categoria 
actualmente un apreciat 
El a vorbit despre tehnica 
lui cu mănuși, despre felul 
antrenează.

grea și 
pugilist, 
sportu- 
cum se 

apoi le-a arătat elevi- 
organizația — lor trofeele pe care le-a cîștigat. 

Foto : A. LUCA însoțindu-le cu explicațiile de re

„CUPA ȘIRNEA"
în satul turistic Șirnea (jud. 

Brașov) a avut loc și anul acesta 
tradiționala întrecere de schi fond, 
„Cupa Șirnea", rezervată copiilor. 
De data aceasta, micii schiori din 
Șirnea au avut oaspeți din trei 
județe — Sibiu, Prahova și Argeș, 
în total, la startul celor șapte pro
be s-au aliniat 186 de schiori la 
concursul 
Trofeul ă 
centrul 
te, iar 
clasat 
(Argeș) 
Șoimii 
vidențiăți 
destul de mare 
Cojocarii, Kodica Benga din Șirnea. 
Dan Toma din Predeal, Mariana 
Filip din Rîșnov, Marin Busuioc 
din Dîmbovicioara și mulți alții

N. FRUNTEȘ — coresp.

individual și 14 echipe, 
revenit fondiștilor de la 
schi Șirnea cu 44 punc- 
1 (icurile următoare s-au

Dîmbovicioara

de
Pe
formațiile
96 p și Școala sportivă

Sibiu 105 p. Printre cei e- 
numărul lor a fost 

s-au aflat Ion

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES

din 17 februarie 1974
O NOUA FORMULA tehnica
îri toate agențiile Loto-Pronosport 

continuă in ritm susținut vînzarea 
biletelor la tragerea excepțională 
Pronoexpres din 17 februarie 1974.

Tragerea va consta în efectuarea 
a 6 extrageri în două faze : faza I 
(3 extrageri) : extragerea I de 9 nu
mere din 43 ; extragerea a II-a de 9 
numere din 45 și extragerea a III-.i 
de 9 numere din 45 ; faza a Il-a 
(3 extrageri) : extragerea a IV-a de 
8 numere din 45 ; extragerea a V-a 
de 8 numere dirt 45 și extragerea a 
Vl-a de 8 numere din 45.

După cUm este cunoscut partici
parea se face pe bilete de 6 lei sau 
15 lei varianta, precizind că numai 
variantele de 15 lei participă lă toa
te extragerile de la ceie 2 .fșjze, iar 
variantele de 6 lei numai la \cle 3 
extrageri de la faza a Iî-a.

In noua formulă tehnică sini o se
rie de noi avantaje pentru pârtiei- 
pățiți :

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

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

■ variantele de 6 lei participă la 
3 extrageri a cîte 8 numere in loc 
de 2 extrageri ca înainte ;

— variantele de 15 let participă 
în plus la 3 extrageri a cîte 9 nu
mere în loc de 3 extrageri a nttmai 
8 numere ea înainte ;

— valoarea celui mai mare premiu 
este de 100.000 lei față de 70.000 lei 
ca la tragerile anterioare.

Lista de premii este interesantă, 
oferind participartților cîștigurf de 
100.009 lei. din care uri autoturism 
„Dacia 1300“ și diferența îri bani, 
excursii in R.D. Germană, Italia, 
Bulgaria, Iugoslavia etc.

Sîmbătă -16 februarie a.c. este ulti
ma zi pentru procurarea biletelor.
TRAGEREA PKONOt’XPKES DIN 13 

FEBRUARIE 1974

Fond general de premii : 1300 358 lei, 
din cafe 127 429 Iei report.

Extragerea I : 2 35 33 14 17 24
Extragerea a Il-a : 36 9 25 41 29
Plata premiilor pentru această tra

gere se va face astfel : In Capitală 
inceoind de la 21 februarie pîilă la 13 
aprilie 1974 : tș țară, de la 25 februarie. 
La 13 aprilie 1974.



ECHIPA ROMÂNIEI REVINE ÎN FRUNTEA 
PLUTONULUI HANDBALULUI MASCULIN

• J8 DE REPREZENTATIVE AU JUCAT 1ÎÎ DE PARTIDE ÎN 19Î3 • SELECȚIONATA ȚĂRII NOASTRE
bmtîiowt in 3 4 TURNEE LA CARE A PARTICIPAT

Anul handbalistic 1973, premergă
tor campionatului mondial pe care 
îl vor găzdui mai multe orașe din 
R. D. Germană între 28 februarie 
și 10 martie, a fost extrem de bo
gat. în afara tradiționalelor turnee 
am înregistrat și numeroase alte 
competiții de mai mică anvergu-

celor mai bune se-ment inedit al 
lecționate din lume, pe baza jocu
rilor inter-țări. în 1973, 38 de re
prezentative dip Asia, Africa, A- 
merica și Europa au susținut 177 
de partide, un veritabil record în 
materie. Lucrul ni se pare pe de
plin explicabil dacă ne gîndim că

anului 1973 îîn fruntea 
superior. Reprezentanții 
susținut în această perioadă 23 de 
întîlniri oficiale inter-țări (precum 
și alte 23 de jocuri în compania 
altor selecționate) din care au cîș
tigat 18, au pierdut 4 (20—22 cu 
U.R.S.S. la Bitolia, 14—15 cu R. F. 
Germania la Saarbrucken, 13—14 
cu Iugoslavia la Cluj și 13—20 cu 
R. D. Germană la Rostock), una 
încheind-o cu un rezultat egal. Ex- 
ceptînd turneul din R. D. Germană 
(luna decembrie), sportivii români 
au cîștigat toate competițiile la 
care au participat în 1973.

Pe locul secund în clasament — 
reprezentativa Iugoslaviei cu numai 
9 victorii, 3 rezultate egale și 3 
înfrîngeri (12—13 cu România la 
Bitolia, 15—18 cu R. F. Germania 
și 16—22 cu U.R.S.S. Ia Tbilisi). Po
zițiile următoare revin selecționa
telor U.R.S.S. și R. D. Germane, 
care au realizat procentaje asemă
nătoare. De reținut însă câ din cele 
trei partide 
cîștigat două, 
centaje peste 
Ungariei (în 
zonul trecut) 
de slabă — 
(IX), medaliată cu argint la J.O.

în partea superioară a clasamen
tului figurează 
au susținut cel 
acest an.

eșalonului 
noștri au

directe, sovieticii au 
Au mai realizat pro- 
50 la sută formațiile 
creștere față de se- 
și Suediei. Neașteptat 
poziția Cehoslovaciei

doar echipele care 
puțin 15 partide în

Adrian VASILIU

Ștefan Birtalan, „tunarul" echipei române, într-o atitudine caracteristică, 
în partida susținută de formația reprezentativă cu selecționata 
mane la ~ ~„Trofeul Carpați“ de la Cluj Foto :

R. D. Ger- 
D. NEAGU

vin să confirme faptul că 
răspîndire a acestui nou 
familia olimpică este, de

1. ROMANIA
23

2. Iugoslavia
15

U.R.S.S. 244.

5.
6.
7.

18 1 4 435—354 37

3
4

9
13 

R.D. Germană
28 16 3 

Ungaria 21 12 1 
Suedia 20 10 1 
R. F. Germania 

0

3
7

287—242
462—433

515—464

21
30

35

21

ră, care
aria de
sport în
La an la an, tot mai mare.

Ca la fiecare sfîrșit de sezon, zi
arul nostru alcătuiește un clasa-

pregătind

PRIMA ÎNTÎLNIRE

majoritatea echipelor,
participarea la C.M. din R. D. Ger
mană, și-au supus jucătorii (în spe
cial pe cei nou promovați) unui 
număr, mai mare de teste.

După ce timp de doi ani 
cutiv (1971 și 1972) a cedat 
mația formației Iugoslaviei, 
ționata României revine la

conse- 
supre- 
selec- 
finele

INTERNAȚIONALA DE HALTERE
A ANULUI

ROMANIA-POLONIA
(ECHIPE DE JUNIORI)

Prima întîlnire internațională de 
haltere a anului va avea loc sîmbătă. 
de la ora 17 în sala Constructorul 
din Capitală. Este vorba de întrece
rea dintre reprezentativele de juniori 
ale României și Poloniei, devenită 
tradițională în ultimii ani.

Meciul cu tinerii halterofili polo
nezi se anunță Interesant șl de o 
bună valoare, îndeosebi pentru renu- 
mele de care se bucură sportivii 
oaspeți, a căror școală și tradiție este 
cunoscută de mult timp în arena 
internațională.

Federația română de specialitate a 
alcătuit echipa care ne va reprezenta 
în această confruntare. Din formație 
fac parte cei mai buni juniori pe 
care-i avem la ora actuală, record
mani și campioni ai tării la juniori. 
Iată echipa : Vasile Chiru (Olimpia 
București) Ia cat. muscă, Ion Buta 

' (C.S.M. Cluj) la cat. cocoș, Marcel 
Kiamil (S.N. Constanța) la cat. pană, 
Dragoș Cioroslan (Steaua) la cat. 
ușoară, Peter Zoltan (C.S.M. Cluj) la 
cat. semimijlocie, Sergiu Apostol 
(Steaua) la cat. mijlocie, Nicolae Că- 
priceru (S.N. Constanta) la cat. semi
grea, Ion Orosz (C.S.M. Cluj) la cat. 
grea și Ștefan Kreicik (C.S.M. Cluj) 
la cat. supergrea. Antrenorii echipei 
sînt Tiberiu Roman și Mihai Con- 
stantinescu.

Reprezentativa Poloniei va sosi 
astă seară în Capitală.

SPORTUL HALTERELOR
PE UN NOU DRUM

(Urmare din pag. 1)

de care ne ocupăm.
ce direcții intenționați să 

pentru creșterea perfor- 
sportivilor pe care-i pre-

se desfășoară sub conducerea lui 
Lazăr Baroga și a antrenorului so
vietic Bojko Alexandru Ivanovici. 
Oaspetele halterofililor români — 
care se ocupă de pregătirea lotului 
republican de la începutul lunii 
ianuarie — s-a arătat foarte pre
ocupat de găsirea unor momente de 
forță mai avantajoase decît cele 
vechi, într-un cuvînt, de îmbună
tățire a tehnicii de execuție. Stră
daniile sale, în acest sens, ne-au 
fost confirmate și de L. Baroga, 
cu care se consultă în permanență. 
Nu de puține ori — ne spunea an
trenorul federal — discuțiile noas
tre referitoare Ia diverse probleme 
de ordin tehnic ori metodic s-au 
prelungit pînă tîrziu dnpă miezul 
nopții. Cred că din această cola
borare și din eforturile noastre, 
apar prețioase indicații pentru hal
terofilii

— fn 
acționați 
mantelor 
gătiți ?

— în primul rînd va trebui să 
îmbunătățim substanțial tehnica de 
execuție a procedeelor clasice 
Căutăm în permanență să stabi
lim unele momente de forță mai 
avantajoase, care să favorizeze efi
ciența efortului.

în al doilea rînd, vom stabili o 
metodică de antrenament bazată 
pe obiectivizarea la maximum a 
volumului și intensității în antre
namente. De asemenea, se vor con
strui diverse aparate pentru verifi
carea gradului de tehnicitate, 
și pentru dezvoltarea forței 
principalele momente (poziții) 
exercițiilor.

Bineînțeles, toate acestea 
lucruri simple și, firește, 
mai multă vreme pentru 
rea lor integrală. Oricum, 
jinul antrenorului Ivanovici, 
care colaborăm foarte bine, ne gă
sim pe un drum bun și sperăm 
că la viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice, la zestrea de medalii și 
puncte a României, să contribuie 
și reprezentanții halterelor.

nu 
necesită 
realiza- 

cu spri- 
cu

LOTUL DE JUDO
AL ROMÂNIEI

LA „INTERNAȚIONALELE4
UNIUNII SOVIETICE

La Tbilisi vor avea loc, sîmbătă 
și duminică, întrecerile campiona
telor internaționale de judo ale 
Uniunii Sovietice. Competiția, de
venită tradițională, reunește spor
tivi fruntași din numeroase țări, 
printre care Anglia, Bulgaria, Ce
hoslovacia. Franța, R. D. Germană, 
Japonia, Olanda, România și 
U.R.S.S. (cu mai mulți concurenți 
la fiecare categorie de greutate). 
Din țara noastră a plecat, ieri la 
prînz, următorul lot: Lazăr Mol
dovan (cat. ușoară), Mircea Noto- 
pol (cat. semimijlocie), Ionel Lazăr 
și Vasile 
Gheorghe 
Ghăorghe 
drea (cat. grea). Sportivii români 
sînt însoțiți de antrenorul Gheor
ghe Donciu.

Bideac (cat. mijlocie), 
Boțcu (cat. semigrea), 

Dumbravă și Iacob Co-

HANDBALIST!! ALGERIENI

AU EVOLUAT LA GALATI
locGalați a avut 

de handbal între
un meci 

echipa Alge-
a-

CĂTRE O MAI STRINSĂ COOPERARE
A FORURILOR EUROPENE DE TENIS

F. R. T.,secretarul general al
în primele săptămîni ale acestui an, lumea tenisului a fost confrun

tată cu o serie de probleme majore. în afara activităților obișnuite, opinia 
publică sportivă a urmărit cu vădit interes desfășurarea unei bogate 
agende de lucru a forurilor internaționale, printre care s-au numărat reu
niunile de la Roma și Londra. Asupra tuturor acestor subiecte, am soli
citat lămuriri secretarului general al 
dru Lăzărescu.

Interviu cu

— Ca participant la cele două 
reuniuni internaționale din ianua- 

asupra 
su-

se-
re-
de

ALEXANDRU LĂZĂRESCU

federației române de tenis. Alexan-

lot de 11 jucători și jucătoare în R.P. 
Chineză, în cadrul tradiționalelor 
schimburi de experiență dintre spor
tivii români și cei chinezi. Dar vom 
vedea tenis internațional și la Bucu
rești, la finele săptămînii viitoare, 
cind primim echipele de tineret ale 
Cehoslovaciei pentru o întîlnire prie
tenească.

— Toi pe agenda actualității ar 
mai trebui 
eveniment 
F.R.T.

— Ședința

nume-: nici un concurs W.T.T. nu se 
va juca în timpul campionatelor ofi
ciale F.I.L.T. (cele de la Wimbledon, 
Roma, Roland Garros și Forest 
Hills); toți jucătorii activînd in ca
dru! W.T.T. vor trebui să fie puși 
la dispoziția federațiilor lor națio
nale pentru meciurile din „Cupa Da
vis" și „Cupa Federației" ; toate 
concursurile W.T.T. se vor juca în 
conformitate cu prevederile regula
mentului internațional de tenis ; in 
sfîrșit, jucătorii din W.T.T. pot fi 
solicitați să participe la campionatele 
naționale ale țărilor respective.

Firește, soluția adoptată trebuie 
privită ca o experiență, pe care tim
pul o va verifica în practică. Aș vrea 
să subliniez, însă, că aceste contacte 
de la începutul anului au avut darul 
să pună in lumină necesitatea unei 
mai strînse cooperări a forurilor de 
tenis europene, către care s-a făcut 
acum un important pas Înainte

— Revenind la actualitatea 
competițională, cum poate fi a- 
preciaiă evoluția jucătorilor noștri 
fruntași ?

— Cred că nu greșesc spunînd 
că sezonul 1974 a început bine pen
tru tenisul românesc. Ilie Năstase a 
cîștigat primul turneu de anvergură, 
la care a participat, cel de la Rich
mond. Rezultate bune are și 
Ovici în circuitul american, 
numără victorii la Hewitt, 
ropoulos, Austin. In sfîrșit, 
bucura 
tinerei 
Ruzici, 
turnee 
minin 
lua startul în competiții internațio
nale. La sfirșitul acestei săptămîni 
pleacă, la Moscova. V. Hărădău și 
V. Sotiriu. Lor li se va alătura apoi 
Traian Marcu, pentru 
turnee de primăvară din 
Toți aceștia, împreună cu 
Iudith Gohn și Florența 
vor regăsi în competiții 
de Azur, la deschiderea oficială a se
zonului în aer liber. în sfîrșit, să nu 
uităm un punct principal din calen
darul nostru și anume, plecarea unui

consemnat, credem, un 
de seamă : plenara

Comitetului federal, 
programată pentru vineri, marchează 
un moment important din activitatea 
federației române de tenis. Disci
plina noastră a înregistrat, în peri
oada pe care a analizăm, importante 
creșteri atît pe planul performanței, 
cit și al lăspindirii în mase largi. 
Putem vorbi chiar, poate pentru 
prima oară, despre o dezvoltare de 
masă a tenisului în țara noastră. 
Avîntului deosebit luat de această 
disciplină sportivă, în special în rîn- 
durile tineretului, trebuie să-i răs
pundem cu importante măsuri orga
nizatorice. ” .........
care să-și 
ciența.

rie. ce ne puteți spune 
hotăririlor adoptate de forul 
prem al tenisului ?

— Au fost intr-adevăr două 
siuni, cea de la Roma reunind pe 
prezentanții federațiilor naționale
tenis din Europa, iar apoi, la Lon
dra, a avut loc Adunarea generală 
extraordinara a F.I.L.T. Motivul con
vocării este cunoscut. Federația in
ternațională trebuia să rezolve pro
blema acută a diferendului existent 
intre organizatorii marilor turnee eu
ropene și gruparea americană W.T.T., 
autoarea proiectului unui ața-zis 
campionat mondial pe echipe. Datele 
acestor competiții se suprapuneau, 
creind prejudicii evidente activității 
competition ale în Europa. în perioa
da primăvară-vară. Au existat difi
cultăți mari în găsirea unor soluții 
adecvate situației existente în tenis, 
care să evite o eventuală sciziune.

După cum mai este cunoscut, 
chiar în zilele premergătoare reu
niunilor de, la Roma și Londra, a in
tervenit un acord între W.T.T. si cea
laltă organizație americană, 
acestea primind și 
jucătorilor de tenis, 
dițiile create, așa 
presupus, F.I.L.T. a 
dopte o cale de mijloc, cea 
tivelor directe cu W.T.T. 
însă, la cererea majorității 
panților la adunare, în cadrul unor 
condiții-limită fixate dinainte și a-

CU o activitate sporită, 
poată dovedi plenar efi-

Radu VOIA
La 

mical 
riei și formația studenților din loca
litate, C.S.U. Fără să aibă o valoare 
tehnică ridicată, meciul a plăcut prin 
dîrzenia cu care cele două formații 
și-au apărat șansele. Greșind mai pu
țin în apărare, oaspeții au cîștigat 
cu scorul de 18—15 
multe puncte le-au 
rar 6. Larbadui 5, 
oaspeți și, respectiv,

MEMENTO
F.I.L.T. (Federation Interna

tionale de lawn-tennis) — Fe
derația Inteitnațională de tenis 
de cîmp.

Marele Premiu — Circuitul de 
turnee internaționale organizat 
de F.I.L.T., in colaborare cu 
firma britanică „Commercial 
Union",

Masters — „Turneul campioni
lor", care încheie Marele Pre- 
miu-F.l.L.T.

W.C.T.
of tennis)

dial de tenis 
slnt cuprinse 
în aer liber 
Ia Dallas).

W.T.T. (World team tennis) — 
Campionatul mondial de tenis 
pe echipe, programat în S.U.A., 
din mai pînă in septembrie.

USLTA — Federația de tenis 
a S.U.A.

A.T.P. (Association of tennis 
players) — Asociația jucătorilor 
de tenis.

W.C.T..
girul Asociației 
A.T.P. In con- 
eum era și de 
trebuit

62,5%
59 % 

%

%

52
(9—4). Cele mai 
înscris : 
Grief 4, pentru 

__ _________ „___ , Văduva 5, loan 
4, Crăciun și Hornea (cite 2).
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T. SIRIOPOL, coresp. județean

Tom a 
unde 

Kaloghe- 
ne putem 
bune ale 
Virginia 

în două

PARTICIPAREA SPORTIVILOR CHINEZI

de cîteva rezultate
noastre jucătoare

care s-a calificat 
principale ale circuitului fe- 
din S.U.A. Alți jucători vor

(World championship 
— Campionatul mon- 

„indoor", In care 
șl . marile turnee 
(finala la 8 mal,

EXCELENTA EVOLUȚIE A MĂRIEI ALEXANDRU
(Urmare din pag. I)

(în formă) — locul III — Alexan
dru a acționat dezinvolt, cu nu
meroase lovituri ofensive, ea a ju
cat de Ia egal cu adversarele sale.

— Ordinea clasamentelor indică 
un decalaj pronunțat de punctaje 
între plutonul primilor (sau prime
lor) șase și următorii. Este vorba 
de o deosebire de formă sau de 
valoare ?

— Diferența constă pe planul va
lorii, chiar dacă s-au înregistrat și 
unele surprize: Rudnova a pierdut 
Ia Grofova, iar Magos la Gedrai- 
tite. După cum, pentru mine, rezul
tatele cehoslovacului Orlovski (lo
cul II) au fost peste așteptări. De
sigur, maghiarul Jonyer a jucat ex-

celent, cîștigînd competiția. în 
schimb, suedezul Bengtsson s-a a- 
arătat mai puțin sigur și viguros, 
cu carențe în concentrare. Pentru 
prima oară, ei a pierdut meciuri 
(două) după ce a condus cu 2—0 
la seturi.

Iată, așadar, o nouă și importantă 
competiție internațională de tenis 
de malsă. încheiată. Pînă la cam
pionatele europene, din aprilie, de 
la Novi Sad vor mai avea loc încă 
două concursuri, campionatele in
ternaționale ale R. F. Germania și 
Angliei și... antrenamente intense. 
Să sperăm că frumoasa performan
ță de acum a Măriei Alexandru 
va constitui un adevărat tonifiant 
în pregătirile viitoare ale sportivilor 
noștri pentru marea întrecere con
tinentală.

OLIMPIADA DE ȘAH VA REUNI
*

JUCĂTORI DIN PESTE 70 DE ȚĂRI
Cea de-a 21-a Olimpiadă de 

programată anul acesta în 
iunie, la Nisa, va fi competiția 
sportivă cu cea mai lungă durată. 
Timp de patru săptămîni, șahiști 
din peste 70 de țari se vor în
trece pentru desemnarea celor mai 
bune echipe de șah din lume. Un

Șah, 
luna

calcul aproximativ, 
ganizatori, 
terval se 
zi peste 140 
mind circa 570 de ore de joc. Toa
te partidele Olimpiadei șahiste vor 
fi publicate intr-un buletin care 
va fi tipărit zilnic după termina
rea întîlnirilor.

făcut de or-
aratâ că în acest in- 
vor disputa în fiecare 

de partide, însu-

LA JOCURILE ASIATICE 
PRIMITĂ CU MULTĂ SATISFACȚIE

ECOURI ALE HOTĂRÎRII C.1.0.
TOKIO, 13 (Agerpres). — Foru

rile sportive japoneze au primit cu 
satisfacție hotărîrea Comisiei execu
tive a Comitetului international o- 
limpic prin care se acordă Jocuri
lor sportive asiatice patronajul CIO 
și se înlesnește participarea R. P. 
Chineze la competiția celor mai 
buni sportivi din Asia, programată 
între 1 și 16 septembrie la Teheran.

Președintele Comitetului olimpic 
japonez,_ Masaji Tabata. a declarat 
că decizia CIO va avea o influență 
pozitivă în dezvoltarea sportului în 
Asia și în relațiile cu diferitele 
federații sportive internaționale.

La rîndul său, prințul Takeda, 
membru al CIO din partea Japoniei, 
a declarat că reuniunea de la Lau
sanne a adoptat în mod unanim o

hotărîre salutară pentru viitorul 
sportului din Asia.

Prințul Gholam 
membru al CIO din 
lui, a subliniat că 
este justă și va contribui la întări
rea influenței forului olimpic în 
rîndul sportivilor din Asia.

Reza Pahlavi, 
partea Iranu- 

hotărîrea CIO

ț

PETROSIAN Șl PORTISCH
REMIZEAZĂ

Marele maestru sovietic Tigran 
trosian iși menține avantajul de

Pe- 
. . ... un 

punct in meciul pe care-1 dispută la 
Palma de Mallorca cu marele ma
estru maghiar Lajos Portisch, în ca
drul turneului pretendenților la titlul 
mondial de șah. Amînată timp de 43 
de ore din cauza unei ușoare îmbol
năviri a lui Petrosian, partida a 
11-a s-a încheiat remiză la mutarea 
a 19-a

obișnuitele 
R.A. Egipt, 
jucătoarele 

Mihai, se 
pe Coasta

TURNEE DE TENIS
TORONTO — In turneul grupei I
Circuitului W.C.T., Ilie Năstase l-a

6—1 pe Bob
a
învins cu 4—6, 6—2,
Maud și il va întîlni în turul urmă-

Raul Ramirez. In alte partide:
— Estep 3—6, 7—5. 6—4;

— Bradsley 6—1, 6—2 ; Pilici

DAN CRISTEA PRINTRE VIRTUOȘI
(Urmare din pag. 1)

după prima manșă pe care o cobo- 
rise foarte prudent — avertizat de 
căzăturile deschizătorilor de pirtie și 
de concurenții care l-au precedat — 
ocupa abia locul VII.
doua însă, Thoeni s-a dezlănțuit, to
rent viu, de nestăvilit 
înșelător de capcane
A recuperat toată întîrzierea din pri
ma manșă și și-a a,sigurat o rezervă 
confortabilă și mai mult decit sufi
cientă pentru victorie. „Armele sale 
de temut au fost precizia, fluiditatea 
și atacul direct la fanion, adică di
recția 
scurtă.
labil..." 
săi.

David Zwiling (Austria) și 
do Francisco Ochoa (Spania) 
buit să se mulțumească cu 
II și respectiv III în timp

în cea de a

prin labirintul 
al -slalomului.

ideală și distanta cea mai 
A fost pur si simplu inega- 
comentau ulterior adversarii

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

„MECIUL" FOREMAN — CLAY 
A Șl ÎNCEPUT...

„Sînt cel mal frumos și cel mai puter
nic boxer Pe care l-a avut lumea !“ 
a declarat Cassius Clay, după victoria 
repurtată asupra lui Joe Frazier. în con
tinuare, el a spus : „Sînt gata să susțin 
meciul decisiv cu Frazier sau să-1 întîl- 
nesc pe Jerry Quarry. Cit privește pe 
Foreman, acesta este un boxer fără an
vergură. Totul este să vrea să se în- 
tîlnească cu mine".

La rîndul lui, Foreman a spus • „A.m 
fost Ia Madison pentru a vedea meciul 
Frazier — Clay. Dar am plecat după 
patru reprize. Ceea ce văzusem, nu era 
box“...

Ceea ce înseamnă că războiul psiho
logic” dintre Clay și Foreman a și 
început.

ARHEOLOGII Șl ȘAHUL
Pînă nu demult, s-a crezut că șahul 

își are originile în India unde ar fl lost 
cunoscut cam din jurul anului 570 e.n. De 
acolo, „jocul înțelepților" ar fl fost pre
luat de perși, Intinzindu-și necontenit aria 
de răspîndire în Asia. Centrală, apoi In 
fărlle arabe și ajungind, în cele din urmă, 
pe continentul european. Această ipoteză 
asupra originei șahului pare că va suferi 
Importante corecturi după descoperirile 
făcute, recent, de arhelogii din R.S.S. 
Uzbekistan în cursul săpăturilor efectua
te in vechiul sat Salverzintepe (raionul

Sciurghin, regiunea Surhandarinski). A- 
ceștia au găsit, printre vestigiile așezării 
amintite, o colecție de figurine de fildeș, 
foarte asemănătoare cu vechile piese de 
șah indiene.

Specialiștii sînt de părere că respective
le figurine de șah datează din timpul re
gelui Havișka al Kușanului. deci aproxi
mativ din secolul al II-lea e.n. sau chiar 
dinainte de domnia acestuia. Opinia lor 
se întemeiază și pe faptul' că în 1935 
s-au descoperit în localitatea Airtam fi
gurine de pămînt ars, înfățișînd pioni, 
un cal și o... pasăre, figurine ce ar 
data din se'colul I sau II.

Arheologul uzbek B. Turgunov, care 
a făcut intense studii în acest domeniu, 
a conchis că jocul de șah era cunoscut 
de popoarele Asiei centrale cu cîteva 
secole înainte de începutul erei noastre 
și că, deci, și indienii cunoșteau acest 
sport al minții cu 500—700 de ani mai 
devreme decît se presupunea pînă acum.

DE PESTE DOUĂ DECENII 
IN CERCUL DE ARUNCĂRI...

ludit Bognar-Lendvai este o figură 
bine cunoscută în atletismul european. 
De doiuă decenii și mai bine, ea con- 
cureaziă. la probele de aruncări — greu
tate și disc — șl acum, la 35 de ani, 
se nurr.mără încă printre cele mai bune 
atlete ci din Ungaria. Palmaresul ei este 
impresitsionant. In cei 21 de ani de acti
vitate cccompetlțională, a cucerit 14 titluri 
de campipioană a Ungariei, a stabilit "34

ÎN APA

ÎNGHEȚATĂ

Fernan- 
au tre- 
locurile 
ce alte

„stele" ale slalomului ca Piero Gros, 
Christian Neureuther, Fausto Rădici, 
Gordon Graig, Erwin Stricker, Hans 
Hintersser și multi, multi alții an
gajați la limita maximă a posibilită
ților lor au fost 
iectați din afara 
noasele coborîri.

pur și simplu pro- 
traseului in vertigi-

Crislea face dovada valorii

„Antrenați-vă cu haltere !...“ — pare să recomande caricaturistul Krain 
(IN-Bilă) patinatorilor vest-germani, care n-au strălucit în proba de pe
rechi a ultimelor campionate europene.

Un ger de minus 
grade nu reprezintă 
obstacol de netrecut 
pentru acești iubitori ai 
înotului din Moscova, 
care au coborît — și 
în această iarnă — în 
apa aproape înghețată a 
canalului Cerepovețk, 
pentru a-și face exerci
țiul preferat. Au luat 
parte la această origi
nală întrecere nu mai 
puțin de 100 de înotă
tori, între 14 și 76 de 
ani. Prilej de amuza
ment pentru numeroșii 
spectatori, dar și o pil
dă asupra felului în 
care adevărații sportivi 
înțeleg să-și călească 
sănătatea.
de recorduri naționale șl este 
— în țara ei — din 1960.

Iudit Bognar va face parte 
Ungariei care se va deplasa 
penele” de sală din Suedia și, 
după C.E. de la Roma, se va hotărî să 
se dedice profesiunii de antren oare,

MEDALIILE NU SINT DE AJUNS
După terminarea Olimpiadei de la Mun- 

chen. s-a scris mult despre avatarurile 
campionului american Mark Spitz, cîș- 
tigător a șapte medalii la natație. Pornit 
să speculeze gloria. Spitz s-a grăbit să 
încheie cele mai diferite contracte. în 
special publicitare, cu firme dornice de 
a utiliza o celebritate sportivă. în scopul 
creșterii vînzărilor comerciale. Dar deza
măgirile au urmat cu rînd. După o emi
siune televizată. în care Mark s-a dove
dit orgolios, distant, ba chiar un „stupid 
egocentrlst" — după aprecierea unanimă 
a telespectatorilor americani — contrac
tele au fost anulate. Supercamplonul O- 
limpladei a fost sfătuit să se ducă undeva 
unde poate conta numai pe calitățile sale 
fizice, cele Intelectuale nepermițîndu-1 
prezența in arta publicitară.

Spitz s-a gîndit atunci să devină inter
pretul rolului lui Tarzan, intr-o nouă ver
siune cinematografică. Dar Hollywoodul 
s-a descotorosit repede de pretențiosul 
actor, care lipsit de orice talent șl plin 
de îngîmfare nu accepta nici un fel de 
sugestii regizorale pe platou.

Șl astfel, noului Tarzan-J s-a luat pielea 
de leu de pe umeri și a fost trimis aca-

neînvinsă

dln lotul 
la „euro- 

poate,

să. In cazul Iul Mark Spitz, medaliile nu 
au fost de ajuns. Șl nu putem să nu rea
mintim că, înainte de a le obține, ambi
țiile sale erau de a deveni tehnician 
dentist...

INDIANAPOLIS, SUB SEMNUL 
ECONOMIEI DE COMBUSTIBIL
Faimoasa cursă de 500 de mile, de la 

Indianapolis, a fost menținută în ca
lendarul internațional automobilistic, cu 
toată penuria de carburanți, dar des
fășurarea ei va avea loc în condițiile u- 
nei economii stricte, limitată la 35 la 
sută din cantitatea obișnuită a carburan
ților folosiți.

Economiile vizează, în special, perioa
da antrenamentelor și a calificărilor. 
Astfel, timpul rezervat antrenamentelor, 
care anul trecut era de 19 zile, va fi 
limitat acum la 11 zile. De asemenea, 
perioada ' destinată calificărilor a fost 
redusă de la 4 zile la 2 zile.

A MURIT GLENN MORRIS
viață, tn etate de 62 deA încetat din , . ___ .. ___ .. __

ani. Glenn Morris, cîștlgătorul medaliei 
de aur la decatlon, la Jocurile Olimpice 
din anul 1936.

Propriu-zls, atunci s-a încheiat șl ca
riera lui sportivă, la scurt timp el re- 
nunțînd la atletism și consacrîndu-se 
cinematografului, unde a interpretat di
feriți eroi al filmelor de aventuri.

în aceste condiții locul 
de Dan Cristea în proba 
soecial este mai mult decit merituos. 
El vine să confirme valoarea dobîn- 
dită de acest talentat și tînăr con
curent român printr-o testare presti
gioasă in fata „inaltei societăți a 
schiului alpin".

Cristea a dovedit calm și o remar
cabilă siguranță și stăpînire de sine, 
coborînd cu precizie și într-un ritm 
alert de-a lungul • unui 
deteriorat de trepidații și 
numărul său de concurs 
15 este cea mai bună 
realizată vreodată de un 
român la camp). 
diționarha acestui 
două, de la slalom uriaș și de Ia 
coborîre l-au adus pe Cristea pe po
ziția a 9-a în combinata alpină, acest 
veritabil „pentatlon" al schiului pen
tru care sînt necesare două manșe 
de slalom uriaș, 2 de slalom special 
și una de coborîre.

Combinata a fost ciștigată de aus
triacul Franz Klammer. urmat de 
Anderzej Bahleda fPolonia) și Wolf
gang Junginger (R.F.G.). 
învins pe Cristea în 
(uriaș și coborîre). iar 
depășit pe campionul ______
combinatei la slalom special.

Și al doilea schior român Marian 
Burchi a avut o comportare mulțu
mitoare la slalom special, clasîndu-se 
pe poziția 28. Lipsa sa de experiență, 
handicapul numărului de start (68), 
și deteriorarea relativă a pîrtiei l-au 
împiedicat să obțină un loc mai bun.

Este corect să spunem că atît 
Cristea cit și Burchi au avut un de- 
demaraj mai slab la aceste campio
nate mondiale în probele de uriaș 
și coborîre datorat în parte condi
țiilor meteorologice cu totul nefavo
rabile care i-au împiedicat să schieze 
mai mult de 10 zile. Este iarăși ade
vărat că cei doi concurenți români 
videsc o înclinație pentru proba de 
sUom. avînd, în schimb, — din lipsă i 
d< antrenament suficient — opțiuni / 

puține pentru celelalte două I 
wos alpine. I
acste foarte greu și rarisim pentru I 
realii concurenți de înaltă perfor- I 
ctiță să se pregătească și să con- 1 

' p,.ze în toate cele trei discipline. 1 
j clasamentul obținut la combina- 1

10, Cristea se dovedește a fi unul 
dinte cei mai complet! schiori ai 
generației sale. *

15 ocupat 
de slalom

traseu ușor 
de scări la 
(31). Locul 

performantă 
_  schior alpin 

lîbjMtele mondiale. A- 
ui rezultat cu celelalte

Klammer l-a 
două probe 
Cristea l-a 
mondial al

tor pe 
Hewitt 
Proisy
— Pohmann 6—2, 6—7, 6—2 ; Riessen
— Chanfreau 7—5, 6—1.

BOLOGNA — în ziua a doua a 
turneului W.C.T., — 3, a fost înre
gistrată o surpriză : tînărul jucător 
italian Vincenzo Franchitti I-a eli
minat cu 6—3. 6—4 pe campionul 
suedez Ejorn Borg. Principalii favo- 
riți ai concursului, Rod Laver și Jan 
Kodes. au obținut victorii scontate. 
Primul l-a întrecut cu 6-2. 4—6. 7—5 
pe Zugarelli, iar al doilea a dispus 
cu 6—3, 6—3 de G. Battrick. Alte re
zultate : Stilwell — Gerken 
7—6, 6—4 ; Taylor — Edlefsen 
6—2. 6—3 ; Moore — Munoz 
6—3 ; Dibbs — Vasquez 6—3, 
Cox — Di Matteo 6—4, 6—3 ; Ashe — 
Leonard 6—4. 6—2.

TORQUAY. — Competiția interna
țională pentru echipe de tineret s-a 
încheiat cu victoria selecționatelor 
tării gazdă. Finalele celor două tur
nee s-au disputat între formațiile 
Angliei și S.U.A.. în ambele victoria 
revenind sportivilor englezi : la 
masculin cu 5—0, iar la feminin cu 
3—2.

TELEX

4—8,
1-6,
6—L

8—0 ;

Celebru! ciclist belgian Eddy Merckx a 
suferit o nouă înfrlngere tn Italia. Lutnd 
startul în cursa de la Grossefo. el s-a 
clasat pe locul doi, Ia 5 sec. de italianul 
F. Moser, cronometrat pe distanța d? 
96 km cu timpul de 2 h 10 (medie orară 
de 44,370 km). Pe locul trei s-a situat 
italianul Francioni.

Concursul internațional de la Tschagguns 
(Austria), contînd pentru „Cupa Euro
pei" la schi, s-a încheiat cu ..... 1
special feminin, cîștigat de sportiva spa
niolă Conchita Puig. In clasamentul in
dividual al Cupei Europei continuă să 
conducă Conchita Puig — 109 p.

slalomul

La Palatul sporturilor din Madrid, s-au 
desfășurat întrecerile unul concurs in
ternațional atletic. Proba masculină de 
60 m plat a fost ciștigată de sprinterul 
francez Chauvelot. cu timpul de 6.6. iar 
în cursa feminină de 60 m g, vest-ger- 
mana Helga Feherb a fost cronometrată 
în 8,8. Sportivul spaniol Mariano Perez 
a terminat Învingător în proba de trl- 
plusalt. cu rezultatul de 16.23 m, iar 
compatriotul său Juan Lloveras s-a cla
sat pe primul loc în proba de 60 m g. 
cu timpul de 8,0.■
In localitatea Altona (R.F.G.) s-a dispu
tat dubla întîlnire Internațională ami
cală de tenis de masă dintre selecționa
tele masculine șl feminine ale Japoniei 
și R.F. Germania. Oaspeții au terminat 
învingători în ambele meciuri: cu 5—0 
Ia masculin și cu 3—0 la feminin. Re
zultate tehnice : masculin : Aatsuyukizi 

/ Abe — Wilfried Lieck 2—1; Yuiro imano 
' — Rolf Jaeger 2-0; Saturo Manao - 

Klaus Schmittinger 2—1; imano r- Lieck 
2—1; Abe — Schmittinger 2—1 (în setul 
a! treilea, jucătorul japonez a cîștigat 
cu 31—29 .'): feminin : Miho Hamada 
— Wiebke Hendriksen 2—0: shoko Ta
kahashi — Agnes Simon 2—1; Hamada, 
’r-'kahashl — Hendriksen, Simon 2—0.

La Fraga s-a desfășurat meciul de ho
chei pe gheață dintre echipa ..London 
Lyons" și selecționata de juniori a 
Cehoslovaciei. Jucînd excelent tinerii 
hochelștl cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 8—2 (2—1, 1—o 5—1).

'IMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

ECHIPA IUGOSLAVIEI S-A
TINAL Al C.M. DE FOTBAL

Frankfurt pe 
s-a desfășurat

Main, pe
meciul de baraj dintre

„Waldstadion", in

turneul

Aseară, la
tențe record, 
Iugoslaviei și Spaniei.

Intîlnirea s-a încheiat cu rezultatul de 1—0 (1—0) în favoarea echipei 
Iugoslaviei, prin golul marcat de Katalinski în min. 13.

Astfel, echipa Iugoslaviei este cea de-a 16-a participantă Ia turneul 
final al campionatului mondial de fotbal.

Alte amănunte, în ziarul de mîine.

fața unei asis- 
reprezentativele
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