
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN LIBAN

PRIMIRE SĂRBĂTOREASCA. PLINĂ DE CĂLDURĂ, LA BEIRUTf

A doua etapă a vizitei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in țări arabe prietene a început ieri în Liban. încă din primele 
sosirii tovarășului Nicolae Ceaușescu la Beirut, înaltele onoruri cu care a fost 
întimpinat — aeroportul care a înălțat marele pavoaz al prieteniei româno- 
libaneze, străzile cu ghirlande de steaguri românești și ale țării-gazdă, cu 
urări de bun venit în limba română, cu mari portrete ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu — atestă în chip grăitor faptul că vizita șefului statului 
român este socotită ca un moment de cea mai mare importanță pentru dez
voltarea pe multiple planuri a relațiilor dintre cele două țări și popoare.

o întreprinde 
momente ale

„Cetățenii Libanului vă 
căldură !“.

proletari din toate țările untti-vat_

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUQAȚIE FIZICA-Șl SPORT

La aeroportul Internațional Beirut, 
situat în imediata apropiere a țăr
mului Mediteranei, au venit în întâm
pinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
înaltele oficialități ale țării-gazdă, in 
frunte cu președintele Republicii Li
ban, Suleiman Frangieh.

Aeroportul este împodobit sărbăto
rește, cu drapele românești și liba
neze. Terasele aeroportului sînt pline 
de locuitori ai capitalei libaneze ve- 
niți să salute pe președintele român. 
Cîțlva poartă o pancartă scrisă in 
limba română : „Bine ați venit, 
domnule președinte !“

La scara avionului, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
este întimpinat de președintele Re
publicii Liban, Suleiman Frangieh, 
însoțit de președintele Camerei De- 
putaților, Kamel El Assad, de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ta- 
kieddine Solh, de ministrul afaceri
lor externe. Fouad Naffah, de co
mandantul șef al armatei libaneze, 
generalul Iskander Ghanem, de 
brii Comitetului (le primire.

Cei doi președinți, care se 
nesc pentru prima oară, își 
miinile cu căldură.

Cei doi șefi de stat sînt conduși 
pe podiumul de onoare. Se intonează

mem-

întîl- 
strîng

imnurile naționale ale celor două 
țări. Președintele Nicolae Ceaușescu 
împreună cu președintele Suleiman 
Frangieh trec apoi in revistă trupele 
aliniate pe aeroport. Ostașii sînt Im- 
brăcați în uniformă de gală. Cei doi 
șefi de stat sînt însoțiți de generalul 
Iskander Ghanem, comandantul șef 
al armatei libaneze.

După încheierea ceremoniei mili
tare, cel doi șefi de stat se 
dreaptă spre salonul de onoare 
aeroportului,
Nicolae Ceaușescu ii sînt prezentați 
membrii guvernului libanez și șefi 
de misiuni diplomatice.

Cei doi șefi 
mașina oficială, 
cicliști.

în momentul 
junge în primul cartier al capitalei, 
cetățenii aflați pe străzi aplaudă și 
salută cu căldură pe șeful statului 
român, președintele Nicolae Ceaușescu. 
Se văd pretutindeni steaguri româ
nești și libaneze, așezate simbolic in
tr-un singur suport, pentru a marca 
prietenia și colaborarea dintre cele 
două țări și popoare. Mari lozinci în 
limba română salută sosirea președin
telui Nicolae Ceaușescu : „Bine ați 
venit, domnule președinte Nicolae

în- 
al 

unde președintelui

de stat iau Ioc in 
escortată de moto-

în care coloana a-

Ceaușescu 
salută cu

Pe un mare panou se află portre
tul conducătorului României Socialiste.

La sosirea la palatul prezidențial 
de la Baabda garda, in elegantele sale 
uniforme negre cu epoleți și eghileți 
argintii, prezintă armele, dînd onorul 
sub catargele înalte 
borate drapelele de 
niei și Libanului.

★
în cursul serii de

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a făcut o vizită protocolară președin
telui Republicii Liban, Suleiman 
Frangieh.

Cu acest prilej, președintele 
Republicii Liban, Suleiman Fran
gieh, a înmînat președintelui Nicolae 
Ceaușescu „Ordinul Meritul Libanez" 
— cea mai înaltă distincție a Liba
nului acordată șefilor de stat.

Președintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, a în
mînat președintelui Suleiman Fran
gieh „Ordinul Steaua Republicii So
cialiste România" cl. I.

★
Președintele Republicii Liban, Su

leiman Frangieh. a oferit un dineu 
oficial, in marele salon al Palatului 
Prezidențial de Ia Baabda, în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
președintele Suleiman Frangieh 
președintele Nicolae Ceaușescu 
rostit toasturi.

pe care sînt ar- 
stat ale Româ-

joi, președintele

și 
au
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GIMNASTICA ROMÂNEASCA POATE
REiNNODA TRADIȚIA... MEDALIILOR

O amplă analiză a comportării celor mai buni gimnaști 
români în anul 1973, evaluarea șanselor pe care aceștia le 
au de a ataca marile performanțe în acest an competițional 
și, mai departe, în anul olimpic.

în campionatul feminin de baschet

VICTORIE A POLITEHNICII

IN CINSTEA CELEI DE A XXX-a ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII PATRIEI

ALPINIȘTII DE LA DINAMO BRAȘOV
AU INIȚIAT 0 MARE EXPEDIȚIE

PE CRESTELE CARPAȚILOR

ÎNCHEIEREA vizitei IN LIBIA 74-63 CU RAPID

în cinstea celei de a XXX-a ani
versări a eliberării țării noastre de 
sub jugul fascist, alpiniștii clubului 
Dinamo Brașov au inițiat o acțiune 
de mare amploare, constind din stră
baterea, in condiții de iarnă, a Car- 
paților, pe o distanță de circa 1000

Joi dimineața a avut loc, Ia Pala
tul Republicii din Tripoli, solemnita
tea semnării Comunicatului comun 
româno-libian și a Acordului gene
ral de colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Ara
bă Libiana.

Documentele au fost semnate de 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și de pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției al Republicii Arabe Li
biene, , colonel Moamer El Gedclafi.

După semnare, cei doi președinți 
iși string călduros mîinile, se felicită.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Moamer El Geddafi ros
tesc apoi scurte alocuțiuni.

La încheierea solemnității, cei doi 
șefi dă stat și-au oferit, unul altuia, 
daruri, simbolice.

Joi dimineața, după încheierea so
lemnității semnării Comunicatului co
mun rfnnâno-libian și a Acordului

general de colaborare dintre cele 
două țări, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției, colonel Moamer 
El Geddafi, părăsesc Palatul Repu
blicii — reședința ce i-a fost rezer
vată înaltului oaspete român în 
timpul vizitei oficiale în Libia — în- 
dreptîndu-se spre aeroportul interna
țional Tripoli.

Pe aeroport, pavoazat cu drapelele 
de stat ale României și Libiei, 
Ioc solemnitatea plecării.

Se intonează imnurile de stat 
României și Libiei, in timp ce, 
semn de salut, sînt trase salve 
artilerie.

La scara avionului, președintele 
Moamer El Geddafi își ia un călduros 
rămas bun de Ia șeful statului român.

La ora 11,30, aeronava preziden 
țială decolează, îndreptîndu-se 
Beirut.

are

ale 
in 
dc

Astfel, se încheie, cu rezultate deo
sebit de fructuoase, vizita oficială a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Libia — prima etapă din călătoria sa 
într-o serie de țări arabe. Prin pri
mirea călduroasă făcută de poporul 
libian înaltului oaspete român, prin 
dialogul constructiv, cordial și priete
nesc dintre șefii de stat ai celor două 
țări, prin conținutul și importanța 
documentelor semnate cu acest prilej, 
vizita deschide perspective dintre 
cele mai favorabile dezvoltării ascen
dente, pe multiple planuri, a relații
lor dintre cele două țări și popoare.

Această vizită reprezintă încă un 
succes al politicii externe a Româ
niei. al inițiativelor personale ale șe
fului statului român, dc promovare a 
unor largi relații de prietenie și con
lucrare cu 
rile lumii, 
colaborării 
destinderii, 
lume.

arate

statele arabe, cu toate ta
in interesul prieteniei și 

între națiuni, al cauzei 
progresului și păcii

fond, 15—19 ani — 
19—30 ani — Para-

PROGRAM NON STOP LA
BĂIȘOARA

pirtia de la Băișoara a 
•unor pasionante întreceri 
studențești de schi. La 
mai pregătit s-a arătat 
Schmidt (Inst, politehnic), 
Ovidiu Filimon, de la 
„Babeș-Bolyai". Fetele și-au 
cîștigătoarele în persoana 
Marfa Toma (I.M.F.)

fazei județene 
Iată cîștigă- 

15—19 ani, băieți — 
19—30 ani : V. Bella ; 

____ _ „ __ ani — iM. Moroșan ; 
19—30 ani — M. Timiș. Slalom, fete, 
15—19 ani — Ellsabeta șilto; 19—30 ani 
— Magda Dan ; 
Aurelia Vișan ; 
schiva Deac.

TINERETULUI
fost teatrul 

sportive 
slalom, cel 
a fi W. 
Iar la fond 
Universitatea 

desemnat 
sportivelor 

______ _____ .._____ z la slalom și 
Agneta Szabo '(Arte 'plastice) la fond. 

Separat, alțl sportivi clujeni aii luat 
parte la întrecerile * '
a „Cupei tineretului", 
torii : Slalom, " 
I. Chlsciuc : 
fond, 15—19

Nș. D.

COMĂNEȘTI (BACĂU) —
S-AU STABILIT 

REPREZENTANȚII ORAȘULUI 
PENTRU FAZA PE JUDEȚ

In orașul Comănești au avut loc 
Întrecerile de tenis de masă din ca
drul „Cupei tineretului" pentru de
semnarea sportivilor la faza jude
țeană. Cei mal buni s-au dovedit a 
Ii Mihai Holicov, Constantin Agafiței 
și Constantin Năpolniță.

Iile IANCU, coresp. județean

BIHOR LA ORDINEA ZILEI 
— CONCURSURILE DE 

SĂNIUȚE
în stațiunea montană Stîna de Vale, 

un număr de 130 de sportivi din ju
dețul Bihor au luat startul în etapa 
jucSețeană a „Cupei tineretului", lia 
săniuțe.

Rezultate tehnice. Fete; 1 
Maria Popa ; 15—19 ani :
Luncan. Băieți, 11—14 ani : 
15—19 ani : S. Dan.

Bie GHIȘA, coresp.

11—14 ani :
Mariana 

I. Dulău ;

județean

SUCEAVA — CEI MAI BUNI, 
PE PODIUM I

HAȚEG — CONCURSURI Șl 
COMPETIȚII PENTRU TINERII 

DE LA SATE
întrecerile pentru „Cupa tineretu

lui» suscită un mare interes și In 
rîndul sportivilor de la sate. Astfel, 
în comuna Silvaș s-au întrecut, la 
tenis de masă. 64 de tineri șl tinere. 
In comuna Unirea, întrecerile de șah 
și tenii-de masă au adus la căminul 
cultural 71 de concurenți, în timp ce 
în comuna Sălaș, 39 de sportivi și-au 
disputat întâietatea la tenis de masă.

SBUCHEA, corespondent

în județul Suceava au avut loc. tn 
diferite zone, întrecerile pentru „Cupa 
tineretului". Timpul răcoros și sta
rea excelentă a zăpezii au permis o 
bună desfășurare a întrecerilor de 
schi numai în bazinul Domelor, iar 
a concursurilor de patinaj la Cimpu
lung Moldovenesc.

în același timp la Suceava, ' Ră
dăuți, Fălticeni, Gura Humorului șl 
Șiret s-au desfășurat întreceri la 
tenis de masă șl șați.

Finalele pe județ sînt programate 
duminică, la Vatra Dornei. pentru 
toate disciplinele sportive de iarnă.

Constantin ALEXA, coresp. județean

T—te- -----țșr

DUMITRU MĂRĂBĂU Șl ELENA TRIEU (STEAUA)
CÎȘTIGĂT0R1 Ăl „CUPEI 16 FEBRUARIE" IA TENIS
Au luat sfirșit întrecerile de simplu 

din cadrul competiției de tenis dotate 
cu „Cupa 16 Februarie", desfășurate 
timp de 4 zile în sala „23 August" din 
Capitală. Doi reprezentanți ai clubu
lui Steaua, Dumitru Hărădău și Vio
rel Sotiriu și-au disputat finala, în 
care Hărădău a învins cu 6—3, 5—7, 
6—4. '

în finala feminină de simplu s-au 
tntllnit Elen* Trifu (Steaua) si Simo- 
n* Nunweîller (Tenis Club Bucu
rești). în primul set jucătoare* de la 
T.C.B. • condus cu 4—0, dar Trifu 
a găsit resursele necesare nu numai 
pentru a egala, d șl a clștlga setul. 
Si în setul decisiv Nunweîller a con
dus ou 3—0, fără însă a schimba soar
ta tntilnirii. Elena Trifu a clștigat 
cu 7—6, 4—6, 6—4.

în semifinala de simplu bărbați, 
reprezentantul clubului Steaua Dumi
tru Hărădău l-a întrecut cu 6—4, 6—4 
pe Mihai Russu (C.S.U. Construcții). 
Rezultate din întîlnirile de dublu : 
D. Hărădău, V. Sotiriu — Gh. Boaghe 
(C.S.U. Construcții), A. Viziru (Pro
gresul) 6—4. 6—1 ; V. Marcu, B. Al- 
măjan i(amîndoi de la Dinamo Bucu
rești) -- T. Marcu (Dinamo Brașov), 
M. Tăbăraș (Progresul) 2—6, 6—4,
6—4; Valeria Balaj, Elena Trifu — 
Lucia Romanov, Maria Romanov (Cu
tezătorii) 6—2, 6—0.

S. IONESCU

Moment din 
lor în proba 
de la etapa 
„Cupei tineretului'1

întrecerea concurenți- 
de schi fond. Aspect 
județeană Brașov a 

desfășurată în 
Poiana...

Foto : S. BAKCSY

Nu a surprins pe nimeni victo
ria echipei Politehnica obținută — 
cu scorul de 74—63 (39—33) — îrf 
fața formației Rapid, în meciul 
desfășurat ieri seară în sala Flo- 
reasca. în cadrul campionatului re
publican de baschet. Aflîndu-se în 
pregătire specială pentru partide
le cu Standa Milano din cadrul 
C.C.E., campioanele României au 
demonstrat că se află în formă 
bună, pe care sperăm s-o
și cu prilejul întrecerilor cu cam
pioana Italiei.

Ieri seara, Politehnica a 
nat datorită circulației rapide în 
acțiunile poziționale, preciziei a- 
runcărilor de la semidistanță, frec
venței și eficienței contraatacu
rilor și prin maniera în care a 
cîștigât majoritatea duelurilor la 
panou. Ca evoluție a scorului vom 
menționa că baschetbalistele an
trenate de Grigore Costescu au a- 
vut permanent avantaj, o singură 
excepție fiind consemnată în min. 
26, cind Rapidul obținuse 45—44. 
Referitor la feroviare trebuie spus 
că ele au luptat cu energie pentru 
un eventual succes, s-au ținut mul
tă vreme scai de adversare, dar au 
fost suficiente cîteva minute de 
scădere a potențialului ofensiv și, 
mai cu seamă defensiv, pentru a 
permite studentelor să se distan
țeze la un moment dat la 18 punc
te (min. 36 : 71—53). Apoi au re
cuperat, dar atît. Au înscris : Sza- 
bados 19, Savu 16, Ciocan 12, Ta- 
flan 10, Demetrescu 10. Prunciț 5, 
Stănoiu 2 pentru' Politehnica, res
pectiv Suliman 18, Bosco 14, Gu- 
giu 12, Vasilescu 10, Racoviță 8, 
Tall 1. Au arbitrat foarte bine 
M. Rizea și I. Petruțiu.

domi-

D. STĂNCULESCU

PLENARA COMITETULUI 
FEDERAȚIEI ROMÂNE 

DE TENIS
Astăzi, inceoind de la ora 16, 

sediul C.N.E.F.S. (str. V. Conta 16), 
in sala de ședințe de la. etajul VIII, 
se , vor desfășura ’lucrările; plenarei 
Comitetului Federației române de 
tenis. Se va analiza activitatea pe 
anul 1973 și se vor adopta măsurile 
corespunzătoare pentru perioada ur
mătoare.

Deși încadrată 
trei rapidiste, 
caterina Savu
reuși să arunce la 
coș, înscriind din 
nou. Fază din 
meciul Politehni-

Rapid.ca

Foto :
V. BAGEAC
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km. Traseul lor care începe din munJ 
ții Rodnei și se Încheie la Băile Her- 
culane, urmărește, in general, linia 
de creastă și atinge de-a lungul său 
numeroase puncte de interes turistic.

Acțiunea dinamoviștilor din Brașov 
are în frunte pe cei mai buni spor
tivi ai secției, maeștrii sportului 
Mircea Opriș și Avei Rițișan, precum 
și o serie de alpiniști experimentați 
ca Adrian Tănase, Nicolae Bulmez, 
Constantin Condrea, Florin Băncii* 
și Petru Bordea. Lor li s-au alăturat 
și cîteva alpiniste ale secției acestui 
club, printre care Lidia Kelt și Geor- 
geta Bordea, ca și mai multe ele
mente tinere pentru care lungul raid 
oarpatic va constitui o excelentă 
școală de alpinism hivernal : Sever 
Comșa. Sorin Lupu. Ioan Sfeiea, Io
sif Nako, Nicolae Voiculeț ș.a.

Avînd în vedere faptul că parcurge
rea în timp de iarnă a Carpaților 
meridionali constituie una din nor
mele pentru obținerea titlului de 
„maestru al sportului", această por
țiune a traseului va fi efectuată de 
o serie de alpiniști ai clubului brașo
vean, dornici să dobîndească respec
tivul titlu.

întrucît anul acesta clubul Dina
mo Brașov împlinește un sfert de 
veac de activitate în diverse disci
pline sportive, alpiniștii săi aflati în 
ampla expediție pe culmile Carpați
lor, vor efectua pe parcurs două es
calade de dificultate maximă. Unul 
din traseele vizate se află in Cheile 
Bicazului, iar celălalt în munții Făgă
raș, ambele constituind premiere d« 
iarnă.

Sportivii dinamoviști au luat star
tul în ziua de 4 februarie din sta
țiunea Borșa (munții Rodnei) și, lr 
momentul de față, se află in lanțu' 
Carpaților orientali. Pe măsură ce 
vom primi vești de la temerara loi 
expediție le vom aduce la cunoștința 
cititorilor noștri.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SENIORI

® Indisponibilități de ultim moment • Retușuri necesare pirtiei 
® Mai multă atenție disciplinei

POIANA BRAȘOV, 14 (prin tele
fon). G dată cu desfășurarea probei 
de coborire non-stop de pe pirtia 
Lupului, in mod practic toate pregă
tirile pentru campionatele naționale 
s-au încheiat. Ieri, la coborirea obli
gatorie de antrenament, in mod sur
prinzător, Cristea și ‘ '
au avut cei mai buni 
rtuare, C. Văideanu, 
Brcnci au realizat 
fără să meargă, însă, 
ridară a posibilităților, 
pragul de siguranță necesar. La o ju
mătate de oră după încheierea cobo- 
ririi băieților, pe aceeași pirtie (dar 
mai scurtă) au coborît și fetele. Ma
ria Cîmpeanu-Cristea. Daniela Mun- 
teanu și Iudith Tomori sînt, în ab
sență Georgetei Băncilă (accidenta
tă), principalele protagoniste ale a- 
eestei probe. Pe ansamblu, pirtia a 
fost foarte rapidă, . șojicitînd pe con- 
curenți, și din cauza temperaturii 
ridicate de la ora prinzului. necesită 
substanțiale retușări de protecție.

In ultima zi ce a precedat cobori
rea non-stop s-au înregistrat senza-

juniorul Cavași 
timpi. în conti- 
I. Bobit și V. 
timpi apropiați, 
la limita supe- 

ci numai la

și organizării antrenamentelor
ționale indisponibilități. Astfel, Geor- 
grta Bănciiă (Dinamo) și Cornel 
Bucur (A.S.A. Brașov) s-au ciocnit 
pe pirtie, accidentindu-se reciproc și 
fiind in imposibilitate de a mai lua 
startul la campionatele naționale. 
Prin aceasta, G. Bâncilă și clubul său 
pierd șansele la cel puțin două probe 
alpine, la care erau favorite. Tot din- 
tr-o lipsă de disciplină și — probabil 
— o insuficientă supraveghere orga
nizatorică a antrenamentului, un alt

este bolnav de gripă, participarea sa 
fiind incertă.

La ora cind vorbim, antrenamente
le sînt terminate, schiorii iși verifi
că echipamentul, iși ascut canturile, 
așteptind cu nerăbdare ordinea de 
start ce va fi stabilită.

Vremea este prielnică, însorită, 
chiar călduroasă. Dar. la adăpostul 
pădurii, zăpada se conservă în stare 
foarte bună și deosebit de alunecoa
să. Faptul că o parte dintre concu
renți n-au forțat în coborirea; non
stop de ieri, ar putea să-i 
în cursa oficială.

afecteze

Mihai BÂRÂ

RUGBYȘTII TRICOLORI S-AU PREGĂTIT CÎTEVA ZILE LA PÎRIUL RECE

ATMOSFERĂ DE MUNCĂ, PLANURI AMBIȚIOASE
PENTRU VIITORUL SEZON INTERNAȚIONAL

Doar, pentru prima oară echi
pa națională evolua prin părțile 
acelea. Veneau oameni să dea 
mina cu Cosmănescu, cu mine, cu 
jucătorii. Formidabilă propagandă 
pentru rugby, aceste contacte 
celor mai buni dintre cei 
pasionații din provincie ’.

Unul dintre 
sînt puțini) 
Profităm și 
departe, de 
ml Mircea 
plinit 14 ani de cînd e medic de 
lot. Fost sportiv, chirurg apreciat. 
Vorbește frumos despre rugby, des-

veritabili 
educație.

DUMITRU 11ARADAU

„Acești doi băieți sînt 
maeștri ai rugbyului. Ce 
ce spirit sportiv ! Ar fi trebuit să 
mai rămînă 10 ani ca instructori, 
la noi, pentru a ridica clubul nos
tru la

Am 
tr-un 
ziarul 
de mai 
pre stima cu care e privită 
tindeni mica, dar valoroasa 
a sportului cu balonul oval 
noi. Și nu am ales întîmplător de
clarația președintelui clubului An- 
gouleme. Ea se referă Ia Paul Cio
bănel și la Valeriu Irimescu. 
ultimul este, după cum 
tualul antrenor federal, 
ani...

L-am aflat pe „Jiri“ 
1 000 metri altitudine, 
Rece. Venise aici împreună cu 17 
jucători ai lotului reprezentativ, 
pentru un prim contact în vede
rea apropiatului sezon Internațio
nal. Am intrat direct în subiect:

nivelul maxim"...
extras citatul acesta din- 
recent interviu publicat de 
Midi-Olympique. Cuvintele 

sus spun multe des- 
pretu- 

lume 
de la

se știe,
La 33

Iar 
ac- 
de

la aproape 
Ia Pîrîul

— Să lămurim, Valeriu Irimescu: 
lotul anunțat avea 39 de jucători...

— Lotul lărgit I Dar zece băieți 
sînt ceva mai sus, la „Forban" îm
preună cu echipa lor dc club — 
Steaua — și cu colegul meu Petre 
Cosmănescu. Alți opt sînt plecați 
cu Farul în turneul din Tara Ga
lilor. Moișan, Damaschin și Slmion. 
sînt studenți. Iar arhitectul Mihai 
Nicolescu predă, zilele acestea, un 
proiect...

Și scoate un caiet. Citim : în pri
ma zi a sosirii, un antrenament 
după-amiază, joi și vineri cîte două 
antrenamente, sîmbătă și duminică 
— joc cu Steaua și, respectiv, 
Săcele, cu Precizia.

— Cu Steaua am jucat 
teren imposibil, acoperit 
strat gros de zăpadă. Dar 
folositoare sînt verificările 
fel de condiții 1 La Săcele,
a fost mai tare la început, apoi s-a 
înmuiat. în ambele meciuri, băieții 
«•au mișcat bine. Știți ce mulți 
spectatori am avut la Săcele ?

la

la C.M. din Elveția cu gmduri mari

buni
ale
cu

Marian Burchi s-a reîntors de
tru campionatele naționale

noii-veniți 
îl răpește 

„sonclăm" 
data aceasta cu docto- 
Constantinescu. A îni-

i nu 
clipă.o i

terenul mai

la

pe 
cu 
cit 
în
terenul

un 
un 
de 

ast-

REUNIUNE LA ASOCIAȚIA PRESEI SPORTIVE
Ieri a avut loc la Casa Ziariștilor 

din Capitală o reuniune a Asociației 
presei sportive cu prilejul apropiatei 
aniversări a unui an de la apariția 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973 cu pri
vire la dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și a sportului.

Cu acest prilej, ziariștii de sport 
din Capitală s-au întîlnit cu condu
cerea C.N.E.F.S. Tovarășul general It. 
Marin' Dragnea, prim-vicepreședinte, 
a făcut o amplă, expunere asupra o- 
biectivelor mișcării sportive de masă 
și de performanță în anul 1974 și in

perspectiva olimpică. Vorbitorul a 
subliniat marele sprijin acordat de 
partid prin importantul document care 
călăuzește întreaga activitate sportivă 
a țării și a reliefat roadele primului 
an, angajamentul ferm al activului 
de specialiști, antrenori și al sutelor 
de mii de sportivi de a traduce în 
viață in mod exemplar prevederile 
Hotărîrii de partid.

în continuare, prim-vicepreședintele 
C.N.E.F.S., general it. Marin Dragnea 
și Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
au răspuns întrebărilor ziariștilor.

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

concurent. loan Țirea, axe o entorsă, 
care il face indisponibil pentru pro
ba de coborire. Accesul concomitent 
pe pirtia de coborire pentru băieți 
și pentru fete, fără cască de protec
ție pe cap și in afara orelor rezer
vate antrenamentului, sînt abateri de 
la regulament, care afectează integri
tatea corporală a concurenților. Dc 
aceea, acestui capitol se cuvine a i 
se acorda incomparabil mai 
atenție din partea schiorilor, a 
norilor și a corpului de arbitri 
ganizatori. Un alt concurent, 
xandru Manta, contînd printre 
riții probelor de slalom

CAMPIONATUL
NATIONAL

DE SCHI-FOND
multă 
antre- 
și or- 

Ale- 
favo- 

și „uriaș"

REZERVAT
JUNIORILOR

UNIVERSITATEA IAȘI Șl TEXTILA BUHUȘI
CONDUC DUPĂ DOUĂ ZILE

H TROFEUL IAȘULUI" LA HANDBAL FEMININ
în Sala sporturilor din Iași se 

dispută ediția a II-a a turneului 
internațional feminin de handbal, 
dotat cu „Trofeul lașului", la care 
participă echipele Iscoj Chișinău 
(U.R.S.S.), Start Lodz (Polonia), 
Textila Buhuși, Rulmentul Brașov, 
Universitatea Iași și Selecționata 
divizionară Iași.

După două zile de concura, în 
fruntea clasamentului se află Uni
versitatea Iași și Textila Buhuși, 
care au obținut cîte două victorii.

Iată primele rezultate : Universi
tatea Iași — Selecționata divizio
nară Iași 16—12 (6—6), Textila
Buhuși — Start Lodz 20—10 (9—6), 
Iscoj Chișinău — Rulmentul Bra
șov 13—15 (8—10). în ziua a doua : 
Selecționata divizionară Iași — Iscoj 
Chișinău 19—20 (8—12), Textila 
Buhuși — Rulmentul Brașov 17—12 
(11—6), Universitatea Iași — Start 
Lodz 20—9 (9—3).

BUȘTENI, 14 (prin telefon). Pe 
pirtiile din împrejurimile orașului au 
început joi întrecerile campionatului 
național de schi-fond rezervat ju
nioarelor și juniorilor. Au participat 
aproximativ 170 de concurenți, re- 
prezentind unitățile de performanță 
din Brașov, Rițnov, Cimpulung, Buș
teni, Sinaia, Azuga, Predeal, Miercu
rea Clue etc. Zăpada Înghețată — șl 
deci, extrem de alunecoasă — 
trasee a solicitat din plin pe 
sportivi.

REZULTATE TEHNICE : 
mari (10 km) 1. C. Mindruț ...___
Brașov) 32:09 ; 2. F. Forico (Dinamo) 
32:15 ;.......................... ........ ......
33:19 ; 
liana 
19:21 ; 
20:28;
Brașov) 21:26 ; juniori mici (5 km) : 
1. Moise Gîrbacea (L.E.S. Predeal) 
16:17 ; 2. Gh. Apostu (St. roșu Bra
șov) 17:30 ; 3. Dorin Brezeanu (Șc. 
sp. Rișnov) 17:40 ; junioare mici (3 
km) : 1. Vilma Todor (Dinamo)
11:52 : 2. Cornelia Mititelu (L.E.S.
Predeal) 11:57 ;
(L.E.S. Predeal)

de pe 
tinerii

juniori
(A.S.A.

3. M. Moise (L.E.S. Predeal) 
junioare mari : (S km) : 1. Iu- 
Pața (Șc. sp. Vatra Dornei)

2. ’ ----
3.

Ana Bădescu (Dinamo) 
Lucia Benga (Tractorul

3. Nieoleta Scurtu 
12:25.

D. DIACONESCU, coresp. jud. V.

f

ZBARCEA. coresp.
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SU, 01IMPIM7G 
arfi miine...?

LA MONTREAL GIMNASTICA ROMÂNEASCĂ 
POATE REÎNNODA TRADIȚIA... MEDALIILOR

gII

r------------ -------
«4 Olimpiada *7S or avea loc mtino, glmnaitleo românească for

■ prezenta eu atu-ul rezultatelor buna obținute In 1973 atil la femi
nin, cit ți la masculin in competiții de noiabilâ anvergură inter
națională. In întreceri cu caracter individual, după cum se știe, 
am consemnat — cu deosebită satisfacție —- cucerirea primei 

__ medalii la „europenele" masculine (prin Dan Grecu), iar Alina 
Goreac (o medalie de argint, două de bronz) ți Anca Grigoraț (o meda
lie de bronz) au înregistrat la campionatele europene de la Londra o 
performanță remarcabilă, cunoscut fiind faptul câ in această competiție 
sportivele noastre nu mai urcaseră pe podium din anul 1959 I

Un motiv de evidentă satisfacție, dar ți de evaluare realistă a posi
bilităților gimnastelor ți gimnaștilor români, în confruntarea cu cei mai 
buni maeștri ai lumii.

Posibila selecție in echipa reprezentativă, în 1975, a gimnastelor de 
la Liceul din Orașul Gh, Gheorghiu-Dej, continua maturizare sportivă 
și afirmare internaționalâ a Iul Dan Grecu, mai ales la Inele, — iată 
tot atitea motive care ne determină să apreciem câ, ia J. O, de la Mont
real, este posibil ca gimnastica noastră sâ ne aducâ din nou satisfac
ția unor performanțe de prestigiu, a medaliilor olimpice.

Pentru aceasta, insă, se impune ca atît antrenorii cit ți sportivii să 
muncească fără preget in următorii trei ani, spre a se asigura o pre
gătire fizică ți tehnică la cel mai ridicat nivel sportivilor care vor primi 
misiunea să reprezinte țara la această mare confruntare.

■ ■ 1

I VA DEVENI DAN GRECU
UNUL DINTRE CEI MAI BUNI

„INELIȘTI“ Al LUMII?
Dan Grecu — născut la 26 sep

tembrie 1950, la București — a 
făcut cunoștință cu gimnastica a- 
cuni 12 ani, la Iași, avîndu-1 ca 
prim dascăl pe profesorul-antre- 
nor Octavian Ungureantt, cu care 
a lucrat timp de un an. Din 1963 
se transferă la Viitorul București, 
tinde își desfășoară activitatea sub 
supravegherea antrenorului Mircea 
Bădulescu, cu care continuă să lu
creze și la Dinamo București, unde 
este legitimat în prezent. Ochiul

intuit destul de respecialistului a 
pede talentul și calitățile deosebite 
ale inimosului gimnast, astfel că 
timpul afectat pregătirii Iui Dan 
Grecu a fost, de obicei, mai mare, 
antrenorul insistînd la fiecare an
trenament asupra elementelor de 
bază ale pregătirii. Cu fiecare an, 
bagajul de cunoștințe tehnice, miș
cări de bază ale gimnasticii și mă
iestria cresc evident, astfel că și 
rezultatele bune își fac apariția în 
palmaresul tînărului gimnast. în 
1966, Dan Grecu cucerește pentru 
prima oară titlul de campion de 
juniori al țării, iar în anii urmă
tori alte rezultate de prestigiu se 
adaugă pe cartea de vizită a gim
nastului. Este selecționat în lotul 
reprezentativ al țării și îmbracă de 
mai multe ori tricoul echipei na
ționale. în 1970 evoluează la Cam
pionatele mondiale de la Ljubljana, 
iar doi ani mal tîrziu face parte 
din selecționata României, partici
pantă la Jocurile Olimpice de la 
Miinchen, clasîndu-se primul dintre 
cei șase gimnaști români prezenți 
în concurs. De asemenea, este se
lecționat pentru Campionatele eu
ropene de la Madrid, în 1971.

Ultimii doi ani au fost, fără în
doială, cei mai fructuoși din ca
riera sportivă a lui Dan Grecu. 
Atît în 1972 cit ți în 1973 el cu
cerește titlul de campion absolut 
al țării, ocupă locul întîi în cam
pionatele internaționale ale Româ
niei, într-o companie extrem de 
valoroasă, iar pe plan mondial sc 
afirmă impetuos la inele, aparat la 
care este socotit astăzi a fi unul 
din cei mai buni gimnaști ai lumii. 
De altfel, în primăvara anului tre
cut, la Campionatele europene de 
la Grenoble. Dan Grecu cucerește 
pentru prima oară o medalie pen
tru gimnastica noastră masculină, 
ocupînd locul doi la inele.

în afara inelelor, la care evoluți
ile sale sînt de o impresionantă si
guranță și precizie, Dan Grecu ma
nifestă o pregătire bună și la cal 
cu mînere, bară fixă și la paralele, 
probe în care, de asemenea, a ob
ținut pînă acum rezultate remarca
bile, atît pe plan intern cît și in
ternațional.

Ceea ce-1 dorim cu toții lui Dan 
Grecu este să devină cît mai cu- 
rînd unul dintre cei mai buni „ine- 
liști“ ai lumii, așa cum au pronos-

Dan Grecu evoluînd la inele, aparatul care l-a consacrat deplin în arena 
internațională

ticat specialiști reputați care l-au 
urmărit pe gimnastul român Ia 
europenele de la Grenoble. Se va 
întîmpla oare aceasta chiar în acest 
an, la campionatele mondiale de 
Varna?

ia

Intr-o clipă de răgaz, componentele lotului feminin își îngăduie o „poză" de relaxare

DRUMUL SPRE JOCURILE OLIMPICE
TRECE PE LA... CAMPIONATELE MONDIALE

Pe agenda de lucru a plenarei 
Comitetului federal, desfășurată în 
decembrie trecut, la Galați, s-au 
aflat șl problemele pregătirilor în 
vederea campionatelor mondiale 
programate în octombrie la Varna, 
ca una din etapele cele mai im
portante ale abordării cu succes a 
Jocurilor Olimpice de la Montreal. 
Au fost aprobate planurile comple
te și obiectivele propuse de an
trenorii federali de lot, căpătind 
astfel contur perspectiva partici
pării echipelor noastre reprezenta
tive la întrecerea supremă a gim
nasticii.

La aproape două luni de la amin
tita ședință, sîntem acum în mă
sură să consemnăm aplicarea ri
guroasă în practică a planurilor 
stabilite, gimnastele 
nominalizați în cele două loturi a-

ți gimnaștii

Anca Grigoraș lucrează la
flîndu-se, în prezent, în plin proces 
de pregătire. După cum am mai 
avut prilejul să relatăm, lotul fe
minin lucrează intens, încă din lu
na decembrie, sub conducerea teh
nică a antrenorului sovietic Alek
sandr Bogdazarov, care și-a ales 
drept colaboratori cîțiva reputați 
specialiști din țară, între care 
Gheorghe Gorgoi, loan Pătru, Nor
bert Kuhn, Elena Leușteanu și A- 
tanasia Albu. De aproape o lună 
gimnastele bucureștence din lotul 
reprezentativ și-au stabilit ca loc 
de antrenament sala de la „Tinere
tului", după același program acțio- 
■nind și sportivele de la cluburile 
și asociațiile din provincie, supra
vegheate periodic de colectivul de 
antrenori amintit. Se insistă atît 
pe programul liber ales, cît și 
pe cel impus. De altfel, în ce pri
vește programul impus, există a- 
precierea că el se află într-un sta
diu avansat pentru etapa în care 
ne aflăm, astfel că va fi posibil 
ca în lunile următoare el să fie 
repetat pînă la o interpretare desă- 
vîrșită.

Figurează în lotul lărgit care se 
pregătește pentru „mondiale"’ și 
nentru J.O, următoarele gimnaste :

Anca Grigoraș, de două ori campi
oană absolută a tării în ultimii 
doi ani, Rodica Sabăti, Maria Anti- 
nie, luliana Simonfi, Ileana Coman, 
Marcela Păunescu, Liliana Breckner, 
Aurelia Dobre, Ana Szabo, Gabriela 
Korodi, Erika Șeterov precum și 
Mariana Constantin, ultima o ade
vărată revelație a gimnasticii noas
tre feminine, provenind de la clu
bul Petrolul Ploiești.

Antrenerul Nicolae Covaci lucrea
ză la sala de la „23 August", cil 
un grup de alte trei gimnaste : A- 
lina Goreac, Elena Ceanipelea, Pau
la loan, cu convingerea fermă că 
o va putea recupera pe Paula Ioan 
și că Alina Goreac și Elena Ceam- 
pelea vor putea concura în 1974 
cel puțin la nivelul anului ante
rior. Ar mai fi de amintit că, în a- 
cest timp, în Orașul Gh. Gheorghiu- 

Dej își desfășoa
ră activitatea cele 
mai bune eleve 
ale Liceului cu 
program de gim
nastică din loca
litate, între care 
se află și campi
oana de junioare 
a țării la catego
ria maestre, Teo
dora Ungureanu, 
singura de aici 
care poate aspi
ra la selecția în 
echipa 
zentativă 
tru Campionatele 
mondiale din a- 
cest an.

Așadar, recapî- 
tulînd, constatăm 
că 16 gimnaste 
(mai înulte decît 
oricînd altă dată 
în trecut) țintesc 
selecționarea în 
reprezentativa ță
rii și faptul este 
de natură să ne 
bucure. Firește, 
nu putem vorbi 
de o valoare ega
lă, poate nici 
chiar apropiată 
între toate cele 16 
gimnaste ale to
tului. Dar, multe 
dintre ele candi- 
mari la unul din

repre-
pen-

Petrescu, Mihai Borș, Gheorghe 
Păunescu, Mircea Gheorghiu, 
Gheorghe Iușan, Radu Branca, Li- 
viu Maziiu, Ștefan Gali și Nicolae 
Oprescu, pentru ultimul găsindu-se 
înțelegere și o soluție convenabilă 
ca, concomitent cu satisfacerea ser
viciului militar, el să nu întrerupă 
pregătirea sportivă propriu-zisă. Și 
aici, ca și la fete, participarea la 
antrenamente este bună, se lucrea
ză cu multă ambiție, gimnaștii noș
tri fruntași dorind să confirme în 
acest an rezultatele bune repurtate 
în 1973.

Și pentru că tema paginii noastre 
se referă la Olimpiada din 1976, 
este locul Să amintim că federa
ția de specialitate a alcătuit un lot 
de perspectivă, aflat și el în pre
gătire, sub conducerea lui Vasile 
Coșariu, sportiv de performanță 
pînă anul trecut, inimos și priceput 
antrenor astăzi. Vasile Coșariu lu
crează cu Valeriu Răspop (Școala 
sportivă Sibiu), Cristian Enoiu (Li
ceul 2 Brașov), Ion Morarii (Școală 
sportivă Brașov), Kurt Silier (Li
ceul 4 Timișoara), Romulus Bucu- 
roiu și Lazâr Toma (Liceul B. P. 
Hasdeu — Buzău), Nicolae Mihai 
(Liceul 35 București). Din acest lot 
al speranțelor fac pat le și trei 
gimnaști ai clubului Steaua, care 
lucrează după un plan și sub su
pravegherea antrenorului Costache 
Gheorghiu. Este vorba de Sorin Ce
pei, Gheorghe Neagu și Ion Checi- 
cheș. Desigur, valoarea actuală a 
acestor sportivi nu ne oferă ga
ranții ferme în privința includerii 
lor în echipa pentru Jocurile Olim
pice. Dar nu e exclus ca viitorii trei 
ani de pregătire să ne aducă sur
prize, și am fi foarte bucuroși să 
putem consemna asaltul viguros al 
tinerilor gimnaști la porțile lotu
lui reprezentativ.

birnă
dează cu șanse 
locurile pentru echipa ce urmează 
a se deplasa la „mondiale", situa
ție ce stimulează considerabil efor
turile în pregătire și ambițiile spor
tivelor. Apropiatele concursuri de 
verificare vor fi în măsură să ne 
edifice pe deplin asupra gradului 
de pregătire atins, a perspectivelor 
pentru cel mai sever examen al 
anului, cel din toamnă, de la 
mondiale.

La Varna, echipa noastră femi
nină pornește de la poziția a cin- 
cea, cucerită la precedenta ediție a 
Campionatelor mondiale din Iugo
slavia și de la locul șase ocupat 
la Jocurile Olimpice din 1972. De 
data aceasta, insă, sportivele noas
tre țintesc mai departe, doresc o- 
cuparea unei poziții mai bune în 
ierarhia 
rhiar un 
tui.

Sala de

mondială și, de ce nu, 
loc pe treptele podiumu-

la „23 August" s-a trans
format, în condițiile efectuării 
trenamentelor gimnastelor la 
neretului", într-un adevărat 
major al pregătirii gimnaștilor.
trenorii Mircea Bădulescu, Gheor- 
ghe Condovici și Costache Gheor
ghiu au la dispoziție un lot de 10 
gimnaști: Dan Grecu, Constantin

an- 
„Ti- 
stat 
An-

De la speranțe la certitudini
sau despre generația de mîine a gimnasticii noastre feminine

Vorbim
pune în Liceul
Dej. Anul 1973 , . , - ____ .._____ „ __ ___ ________________ ___________________
de performanță, posi litățile ca cele mai bune eleve alo Liceului să se înscrie pe orbita ma
rilor rezultate, atît de mult dorite de către toți cei ce îndrăgesc gimnastica. Bilanțul performan
țelor unui an de activitate indică succese prestigioase pe toată linia, ceea ce ne face să putem 
vorbi în prezent de o evidentă maturizate a micuțelor gimnaste, “ ‘ 
competiții a fost mai mult decît concludent.

NADIA

de cîțiva ani despre speranțele pe care gimnastica feminină românească și le 
cu program de educație fizică cu profil dc gimnastică din Orașul Gh. Gheorghiu- 
a fost, poate, cel mal concludent in ce privește forța acestei unități specializate

căci contactul lor cu marile

COMANECI 
LOCUL

Ln luna
Floreasca 
veau loc 
ternaționale ale României, 
întrecere de tradiție care 
reunește în fiecare an ve
dete de prestigiu ale spor
tului mondial. Așa a fost și 
anul trecut, dar victoria n-a 
revehit, nici măcar la un 
singur aparat, vreunei spor-

aprilie, în sala 
din Capitală, a- 
Campionatele in-

TEODORA VNGVREANU

live consacrate, ci unei de
butante I Aceasta era Na
dia 
care la 
ceva
Cu o siguranță 
care i-au uimit 
cialiști, cît și pe toți spec
tatorii iubitori de gimnasti
că, Nadia Comăneci s-a im
pus in fața tuturor de o 
manieră impresionantă, ob- 
țintnd, cu o surprinzătoare 
ușurință, locul întîi la toate 
cele patru probe ale con
cursului, precum și victoria 
la individual compus. Ră- 
mîneau în urma Nadiei Co
măneci TOATE componen
tele lotului nostru reprezen
tativ, precum și gimnaste

Comâneci, 
acea 

mai mult

gimnastă 
dată avea 
de 12 ani. 
și măiestrie 
atît pe spe-

- DE CINCI ORI PE 
INTll I

valoroase din alte șase țâri 
europene. Munca modestă, 
dar competentă, a soților 
Marta și Beia Karoly tre
cea astfel cu brio un prim 
și important examen, care 
lăsa, însă, să se înțe'eagâ 
că sint posibile și alte re- 
zultate-surpriză din partea e- 
levelor sale.

Și, intr-adevăr, întregul an 
competițîonal al 
noastre feminine 
desfășoare sub 
periorității nete 
telor Liceului din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, care au re
purtat victoria în toate în
trecerile la care ou luat

la

gimnasticii 
avea sâ se 
semnul su
ci gimnas-

parte. S-a înregistrat, astfel, 
și un record sui-generis : lo
cul I în toate competițiile 
cu caracter național, de la 
categoria a IV-a pînă
maestre, a fost ocupat de 
gimnaste ale Lieeului. Unul 
dintre cele mai 
succese a fost i 
în toamnă, la 
campionatul pe 
maestreior, cînd 
din Orașul Gh.
Dej au învins formații 
remarcabile cărți de ' 
ca Dinamo București 
Sport Club Bacău, i 
campioane. Și încă cu 
punctaj : 1. Liceul de gim
nastică — 370,30 p, 2. Di
namo București — 357,55 p : 
3. Sport Club Bacău — 
345.95 p.

i frumoase 
cel obținut

Pitești, în 
echipe al 
gimnastele 
Gheorghiu- 

I cu 
Vizită 
i și 
foste 

ce

NADIA COMANECI

PE PRIMUL PLAN — TEHNICA
Nadia Comăneci, Teodora 

Ungureanu, Georgeta Gabor, 
Mariana Cojanu, Gabriela 
Sabadîș, Liliana Brănișteanu, 
luliana Marcu, Luminița Mi- 
lea — ca să amintim doar 
cele mai bune produse ale 
Liceului — impresionează, în 
primul rînd, prin înaltul ba
gaj tehnic de care dispun, 
ele executind la toate apa
ratele elemente de cea mai 
mare dificultate pe plan 
mondial. Compensînd lipsa 
de ținută artistică — expli
cabilă la vîrsta lor fragedă 
— aceste micuțe gimnaste 
prezintă mișcări dintre cele 
mai grele, cu o precizie și 
fermitate uluitoare 
spectatorul simplu din 
bună. Nu am dori 
nicizăm'1 cu orice 
ceste rinduri, dar nu putem 
să nu spunem că „săritura 
Tsukahara" a Nadiei Comă
neci este un veritabil mo
del pe plan 
fiind — de 
cu 9,80 la 
nia" din R.
că tot Nadia Comăneci exe-

pentru 
tri

șa „teh- 
preț a-

internațional, ea 
pilda — notatâ 
„Turneul Priete- 
D. Gârmanâ, șl

cută la parafele și la bîr-nâ 
atitea combinații și torente 
de mișcări de maximă difi
cultate cite n-ar fi capabil 
să execute un gimnast frun
taș din lotul masculin !

Cum era și normal, „spe
ranțele" noastre s-au afir
mat plenar și pe plan in
ternațional. La Gera, în au
gust trecut, sportivele ro
mânce s-au clasat pe locul 
trei in clasamentul pe echi
pe, după puternicele repre
zentative ale Uniunii Sovie
tice și R. D. Germane la tra
diționalul turneu ai speran
țelor, dar întrecerea indivi
duală a fost, din nou, la 
discreția Nadiei Comăneci, 
cîștigătoare a trei medalii 
de aur și a aprecierilor una
nime din partea publicului și 
a specialiștilor.

Pentru toți cei care se în
treabă de ce Nadia Comă
neci și colegele sale n-au 
participat și la alte între
ceri de mare anvergură, cum 
ar ti, de pildă, campionatele 
europene, trebuie să facem 
precizarea că, potrivit unei 
prevederi a Federației in-

ternaționale, la Jocurile O- 
limpite, Campionatele mon
diale și cele europene sînt 
admise numai sportive care 
au împlinit 14 ani. Astfel că, 
anul acesta, la mondialele 
de la Ven n a, ore drept de 
concurs doar Teodora Ungu
reanu, Nadia urmind a de
buta in 1975, în anul „eu
ropenelor" de la Oslo.

Această perioadă de a- 
proape doi ani poate fi fo
losită — se înțelege — pen
tru îmbunătățirea pregătirii, 
ceea ce reprezintă un avan
taj ; tot atît de adevărat 
este, insă, că timpul poate 
aduce și surprize nedorite. 
Dar, federația de speciali
tate, antrenorii Liceului, cu 
consultarea tuturor factori
lor competent!, au elaborat 
un plan riguros de pregăti
re, astfel ca adevăratul de
but internațional al foarte 
tinerelor gimnaste din 
șui Gh. Gheorghiu-Dej, 
fruntarea lor cu cele 
bune valori .europene și 
diaie să se’ bucure de 
picii dintre cele mai 
labite.

Să nădăjduim că speran
țele de azi vor fi certitudi
nile noastre de mîine.

Ora- 
con- 
mai 

mon- 
aus- 

favo-

Se spune — șl faptul este con
firmat de numeroase exem
ple pe care ni le olwă miș
carea noastră sportivă — că o 

eehipă reprezentativă este cu atit 
mai puternică cu cît ea este rezul
tanta unor formații de club puter
nice, dispunind do o bază materială 
corespunzătoare, de un jiroces in- 
struetlv'-cdUcativ așezat pe temeiuri 
solide, de cluburi unde preocuparea 
pentru formațiile de seniori se 
împletește armonios cu grija pentru 
elementele de perspectivă. Or, se 
știe, gimnastica noastră masculină 
dB performantă se limitează de ani 
de zile la existența, a mintal două 
cluburi. Le-am numit pe Dinamo st 
Steaua, care și-au Împărțit, in ul
timele două decenii, butuirtile și ne
cazurile campionatului iijtern.

Poate că, în ultimă Instanță, si
tuația de a avea doaț dpuă cluburi 
de la care se așteaptă iotul pentru 
redresarea gimnasticii inaitculino n-ar 
fi atît de îngrijorătoare, dacă aces
tea ar dovedi. în orice Moment, că 
pot să răspundă 'acestAxi b deziderat. 
Dar. după cum bine se ștte, o foarte 
lungă perioadă gimnaștii noștri au 
realizat prea puțină rezultate nota
bile in competițiile înternaționate de 
anvergură, la campionatele mondiale 
sau europene, Intre altele și ca ur
mare a faptului că aceste cluburi, cu 
evidente plusuri, au și inerente slă
biciuni. Slăbiciuni și lipsuri care 
s-au manifestat direct în evoluțiile 
echipei naționale, alcătuită invaria-

NUMAI DOUA CLUBURI...
bil din gimnaști de la Dinamo și 
Steaua,

Ani în șir, federația de specialitate 
nu a putut apela la asociațiile și clu
burile provinciale pentru completarea 
sau întărirea echipelor reprezentative, 
pentru bunul motiv câ acestea nu 
dispuneau de gimnaști valoroși, capa
bili să facă față exigențelor interna
ționale. Si aceasta pentru că: a) — ini 
s-a acordat suficient sprijin acelor nu
clee în care pasiunea șl inițiativa unor 
antrenori sau activiști minioși erau pe 
punctul de a învinge adesea inexisten
ța ajutorului oficial; b) — S-a Accep
tat cu ușurință desființarea unor e- 
chipe : C) — fiu au fost întotdeauna 
trași la răspundere, cu exigența nece
sară acele cadre a căror principal* 
menire est© să impulsioneze gimnas
tica noastră masculină.

Așa se face că astăzi, federația se 
bizuie tot pe cele două cluburi bucu- 
reștene Dinamo și Steaua. Sportivii 
care se pregătesc, pentru campionatele 
mondiale și pentru viitoarele Jocuri 
Olimpice sînt de la aceste cluburi. 
Abîă pentru mai tîrziu se scontează 
că și alte unități cte performanță își 
vor putea aduce contribuția la iotu
rile reprezentative, dacă îi avem în 
vedere pe tinerii care lucrează de 
scurt timp cu antrenorul Vasile Co
șariu. Ei provin de la Șc. sp. Sibiu, 
Liceul nr. 2 Brașov, Șc. sp. Brașov, 
Liceul nr. 4 Timișoara. Liceul B/P. 
Hasdeu, Liceul nr. 35 București, ca 
și de la clubul Steaua.

de impulsionarea gimnasticii 
noastre masca tot* este de sublinfcat 
bă, cu siguranță, s-ar obține rezul
tate spectaculoase dacă, în sfirșit, 
încercările și preocupările de creare 
a unei uiiități de performanță șco
lară pentru gimnastica masculină ar 
fi analizate temeinic și s-ar adoptă 
hotărîrea respectivă.

Gimnastica noastră masculina va 
avea numai de cîștigat în momen
tul în care zeci de sportivi, de la 
mai multe cluburi și asociații spor
tive din Capitală șî dîh provincie. îșî 
vor disputa rele șase posturi ale 
echipei reprezentative.

GRENOBLE-IONDRA, PUNCTE DE REFERINȚĂ ALE GIMNASTICII ROMÂNEȘTI
1973 Se înscrie, fără îndoială, ca un an de puternică afir

mare pentru gimnastică românească. Desigur, ne amintim 
cu toții, că la J.O. de la'Melbourne și Roma reprezentantele 
țării noastre s-au numărat printre medaliate, iar ln diferite 
competiții de anvergură din acea perioada alte succese de 
prestigiu s-au înscris în palmaresul sportivelor românce. Dar, 
de multi ani, de podiumul de onoare și de medalii, gim
naștii și gimnastele noastre au stat la distanță. Unele gre
șeli făcute în perioada de „schimbare" a vechii garnituri au 
făcut ca, o lungă perioadă, reprezentativa feminină să nu-și 
găsească de loc cadența, timp în care în lume s-au făcut 
pași uriași înainte.

Locul cinci obținut în 1970 
dădea unele speranțe, dar la 
minină a cedat din nou o poziție, clasindu-se pe locul șase, 
același pe care selecționata României l-a obținut și ia Olim
piada de la Tokio. Rezultatele 
dește, ei clasîndu-se pe locul 
mondialele din 1970. Evoluția 
nateie europene s-a soldat de 
semnificative în clasamentul 
acestei prestigioase competiții 
în finalele pe aparate.

Iată de ce. participarea gimnaștilor români la Campio
natele europene din 1973. de la Grenoble, a stat multă vreme 
sub semnul întrebării, cei mai mulți neacordîndu-le repre
zentanților noștri șanse pentru o clasare superioară. Dan 
Grecu. Mihai Borș și Nicolae Oprescu au ținut însă să infirme 
pronosticurile, reburtînd un frumos succes, aplaudat cu 
căldură de publicul francez. Nu numai că cei trei reprezen
tanți ai țării noastre s-au calificat. la diferite aparate, in 
finalele pe aparate, clar Dan Grecu, campionul absolut al 
țării, aduce prim» medalie pentru gimnastica noastră mas
culină. EI se clasează pc locul doi la inele, la numai cinci 
sutimi de primul clasat, dar cei mat mulțl dintre specialiștii 
care au urmărit întrecerea l-au văzut învingător moral ne 
Dan Grecu, căruia îi întrevăd rezultate mari in această 
orottâ. Este de reținut că la acest aparat se impune încă un 
gimnast român. Mihai Borș, clasat al patrulea, tntr-o altă 
probă, la sol, Nicolae Oprescu se numără șl el printre cei 
mat buni din Europa, obținînd un merituos loc șase în 
finală.

O strălucită confirmare a valorii lui Dan Grecu a venit 
clteva luni mai tîrziu. la campionatele mondiale universi
tare găzduite de capitala Uniunii Sovietice. La Moscova, 
medaliatul cu argint de la Grenoble. Dan Grecu, li inct.-ită 
dtn nou pe specialiști, dorind parcă să confirme acele - ărerl

în care în lume s-au făcut

la C.M. de la Ljubljana ne 
Miinchen echipa noastră fe-

băieților au fost șț mai mo- 
12 la Tokio și pe locul 8 la 
Sportivilor noștri la campio- 
fiecare dată cu rezultate ne
general. la nici o ediție a 
nerealizindu-se vreo clasare

care vedeau în sportivul român pe cel mai bun din lume, 
la inele. In disputa cu cei mal buni gimnaști studenți din 
întreaga lume Grecu termina învingător, adacînd delegației 
noastre un prestigios titlu de campion mondial universitar 
șl o medalie de bronz la bară fixă. Evoluția Iul Dan Grecu 
și a celorlalți gimnaști români a permis — de asemenea — 
clasarea echipei studențești a țării noastre pe locul al trei
lea în clasamentul masculin.

tn toamnă, a fost rîndul fetelor să ne reamintească de 
frumoasele succese obținute clndva de gimnastele românce. 
Ls Londra, la Empire Pool, într-o companie destui de se
lectă, din Care n-au lipsit renumitele gimnaste sovietice 
Ludmila Turișeeva șl Olga Korbut. Angelika Hellmann 
(R D. Germană), cele măi bune reprezentante ale Ungariei. 
Cehoslovaciei. R.F. Germania. Alina Goreac șt Anca Grigo- 
raș au onorat cu o comportare remarcabilă participarea lor 
la această ediție a campionatelor europene. Prima zi a 
competiției, care a programat concursul genera!, aduce 
Alinei Goreac un mult dorit loc patru la individual compus, 
precum și clasarea celor două sportive românce In mai multe 
finale, cu șanse apreciabile în obținerea unor locuri fruntașe.

A, două zi, delegația română prezentă în sala de concurs 
a trăit, cu emoție și bucurie, clipe de mare satisfacție. Alina 
Goreac a eVO’uat în toate cete patrii finale și numai o evi
dentă nedreptate ce i s-a făcut la notarea săriturii sale a 
făcut ca ea să nu obțină patru medalii. Pentru că, la cele
lalte trei aparate. Alina Goreac s-a întrecut ne sine, a con
curat cu un remarcabil calm și cu multă stăplnire de sine, 
șl-n etalat tntrecga gamă a cimoștințeior tehnice, cucerind 
medalia de argint la birnă, iar la paralele si sol a intrat în 
posesia medaliilor de bronz. La rîndul ei. Anca Grigoraș 
și-a confirmat valoarea Ia birnă. a concurat cu multă sigu
ranță și precizie, obțlnînd medalia de bronz. Așadar, pe po
diumul de onoare al europenelor, gimnastele românce au 
urcat de patru ori, determinînclu-i pe mulțl dintre specia
liștii prezenți la Întrecere sâ aibă cuvinte de apreciere la ----- --------------------------------- Jogufj deadresa gimnasticii românești, situată acum pe 
frunte în feuhopa.

Aceste rezultate Individuale, succesele repurtate 
noastră in fața reprezentativelor Ungariei, clasată 
trei la .Tocurile Olimpice de la Miinchen. Uniunii „______
(in formație incompletă), ca șl rezultatul strîns obținut în 
fața selecționatei Cehoslovaciei indică un potențial ln con
tinuă creștere al echipei feminine a României, confirmat, 
între altele, și dș turneul întreprins în 1973 în Statele Unite 
ațe Amerieii,

fle echipa 
pe locul 
Sovietice

Alina Goreac, a cărei maturizare și măiestrie sportivă au crescut 
cu fiecare an, a cunoscut in 1973 satisfacții deosebite, pe care și le 
dorește orice sportiv fruntaș. Căci, nu e puțin să urci de trei ort 

pe podiumul de onoare al campionatelor europene !

Paaină realizată de Constantin MACOVEI 
Fotografii ; Ion MIHÂICA
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încheiam cronica trecută propunînd un cîntec pen
tru acel 3:32,2 al lui Bnyl, — era un mod de o-mi 
deolara drdgoittâ pentru atletiim, «port de cere 
știm numai efnd e vorba de Bălan care a fost, cîndvo, 
atlet, adică fupea repede dor, băiat deștept (nu 
degeaba aștept de la el un sezon care să-ml con
firme selecția anului trecut, căci am șl eu orgoliile 
mele), a lăsat fuga fără sehs pentru fuga cu min
gea,. . O dădeam pe cîntec, pe metaforă, pe poe
zie — azi lucrurile sînt mult tnoi serioase, aproape 
că nu-ml vine a crede : Romănia are un corecord- 
man mondial la fugă, la fuga Scurtă (60 metri), fuga 
In sală, Indoor, dar recordman mondial I

De tind n-am mai avut o asemenea bucurie ? De 
CÎnd n-dm mai auzit de așa ceva ? Bărbați români — 
recordmani mondiali Ia atletism I Am 
~ dar ce he-au Spus ele ? Nici 
nici Viseopoleanu, nici folănda nu 
au adus vreo contribuție la gloria 
fotbalului nostru și atunci lu
mea Se uită la ele ca la niște fe
nomene extraplonetore, dovadă 
stadioanele noastre la meciurile 
de atletism,.. Despre atletism — 
se citește, lă atletism ne uităm 
mai mult sau mâi puțin chiorîș 
sau șașîu la tele, în pauza din
tre două grandioase reprize, atle
tismul nu pasionează, nu dă naș
tere la marșuri triumfale de la 
stadion pînă pe Cobălcescu, pe 
drumul spre gară, scâtidînd : Cris- 
tu-dor ! Caricaturile lui Matty pri
vind la diminețile de luni prin bi
rouri nu Ou ■ ■ . —
eroi un 10,1 pe sută, la români, 
greutate (O, 
nu mai știm ce-i aia 
loșii-de-peste-20*de-metri

avut fete, femei
Mehis, nici Lia,

avut niciodată drept

și vorbește-ne de Troi șl de Dudu I... Nimeni nu 
strigă așa ceva — >tîu I fiecare, In «îneis lui, 
știe că atletismul e o minune a sportului (eu spun 
chiar că el e «portul-rege I), dar flecare preferă să 
tacă și să nu se ducă la stadion, nu iă-1 practice, 
ferească sfîntul, ci măcar să-l privească I Nu, mi
crobistul de fotbal are micile sale ipotritil pe care _. _ ... . . . |aij.i

bată , capul cu Cristudor al lor, nu ne 
de polemică cu ei, dar *— dame, doamne, 
stingă, cu care să rîdem de orice fundaș 
Acela — atlet, acela — om, aceea —

IN STIR$IT: DUBLA LtCITIMARE 
PENTRU JUNIORI

TEU
liici un 21,45 la 

.greutatea" ia noi, de la nea Gufâu 
greutate" și ne uităm la co- 

,___ _  i câ la marțieni...). N-atn
auzit ca să se tragă chiulul de la o ședință — vor
besc în termenii lui Matty, Claudiu și Clenciu — 
pentru că sare Corbu... Corbu nu e Dumitru, asta 
e situația I Să ne resemnăm ?

Eu zic să nu ne resemnăm și, riscînd a supăra 
milioane de telespectatori, riscînd a vă displace, sus
țin că destinul lui Corbu, Ciochină, Lupan, Ghipu 
și al atîtor alți bărbați a căror glorie nu depășește 
trei-potru cuadrați, luni de dimineață, îmi este la 
fel de apropiat, de drâg, de important ca al lui 
Dobrin !

Nu știu cum să fac câ să provoc, ca să vă pro
feră 

eu !), 
loan
aca- 
Căci

vac, să vă fac să săriți din pantofi (pantofi 
cuie, dar Ia care visați crâmpâane, las că știu 
„enervîndu-vă" cu Perja, cu Piștalu, cu Șerban 
nu în detrimentul, ci paralel cu „problemele" 
parante ale lui Răducanu, Kun și Atodiresei. 
aș vrea — n-o ascund — să aud un strigăt : mai 
lasă-ne, dom'le, cu cit de prost stăm la „greutate"

le ascunde totuși cu grijă mare și pudoare : 
pe ăia să 
arde nouă 
o extremă 
din lume I 
glorie 1

Voi lăsa
tiri ale magnificilor, pentru a spune că povestea lui 
Cristudor — așteptată de la Moina iricooce și con- 
ținînd și o lacrimă grea pentru cel ce a fost Gheor- 

ghe Zamfirescu — aș vrea să țină 
cit mai mult, să ajungă la o stră
lucire de Năstase, sa capete di
mensiunile unui eveniment funda
mental pentru sportul nostru, siîin- 
du-ne să deschidem bine othii și 
mintea. Ș> aș mai vrea să-l aduc 
aici lui Soter, antrenorul record
manului mondial, lui Soter, aces
tui bărbat extraordinar în atletis
mul nostru, a cărui soartă mă in
teresează tot atît cit chinurile unui 
Angelo sau Valentin, nu un oma
giu, nu un buchet de flbri, nimic 
convențional, ci doar suflul nostal
gic al sufletului meu, care, cfndva, 
prindea, noaptea, pe stadion, să-i 
vadă încercînd la 1,95, Ia 1,98, 
vorbind cb o vrabie, în amurgul 

acela cînd l-am văzut

și eu deoparte, azi, pasionantele pregă-

lee»

strtngîndu-mă tot,
trecînd 2,00 metri...

CORESPONDENȚA :

LUCIAN POPESCU 
București), COlîNEL 
Bl. 7 -=— Ploiești), C. țsir. vasne rsițu

28 — București) : Frică falsă modestie, am fost îri- 
eintât că ăți „ținut" Cil Ideile articolului meii pri
vitor la meciul Clay — Frazier. Cu scrisori ca ale 
d-voastră — scrisul unui cronicar sportiv capătă 
un sens, o bucurie, o susținere pe care nu înțeleg 
de ce m-as sfii să .le dezvălui. Mat ales că — din 
cite am înțeles — * toți trei nu țineți cu Clay al 
meu... Cu atît mai frumos gestul, cil atît mai plină 
înțelegerea dintre nOi.

I.V.G. — Bocșa I, Bloc A — jud. Caras Severin : 
Fie și pâstrîndu-vă anonimatul, lacrima d-voastră 
pentru Petre Gațu mi-a găsit sufletul și am plînsMi 
împreună. îmi Scrieți (ca o scuza ?) că sîhteți „poa
te o fire prea sentimentală purtînd amprenta unei 
generații de Dește 50 de ani".., Prea bine. Sîntem 
frați, deși subsemnatul mai tînăr, dar asta e o 
precizare inutilă.

(neboxeur ! — str. Cotesti 7, 
MITOȘERU (Șos. Nordului 
GRIGORIU (str. Vasile Nițu

BELPHEGOR

UN TEREN SPORTIV PENTRU TEXTILIȘTII GIURGIUVENI

La Miercurea Ciuc

„Tînăra asociație sportivă Textila 
din municipiul Giurgiu desfășoară 
o intensă activitate în rîndul miilor 
de salariați (pondet-ea mare o au 
fetele), majoritatea heclepășîhd vîr- 
sta de 20 do ani. Deși înființată 
doar de un an, tinerii textilîști au 
participat Ia numeroase competiții 
sportive organizate atît de aso
ciație, cît și de comitetele U.T.C. 
și de sindicat. La crosul tineretu
lui și la crosul țesătoarelor, des
fășurate anul trecut, au participat 
sute de tineri, câ și la concursurile 
de orientare turistică din pădurile 
Bălănoaia, comuna Mibai Viteaza 
și Călugăteni. Dat fiind faptul că 
nu dispunem do o sală de sport, la 
căminul nefamiliștilor au fost an
trenați la actualele întreceri de șah 
și tenis de masă din cadrul „Cu-

„ÎMI PLACE

pei tineretului" aproape 600 de 
tineri. Și-au început activitatea la 
noi și echipe de handbal, volei și 
popice, urmînd ca în această pri
măvara să-și facă debutul și două 
echipe de fotbal feminin. Pentru 
ca activitatea să aibă, însă, un ca
racter permanent cred că este ne
voie de rezolvarea unei probleme 
acute: o bază sportivă proprie. Cu 
un sprijin măi concret din partea 
C.J.E.F.S. Ilfov vom putea realiza 
și acest deziderat".

Ana ILIE, muncitoare la I.I.S. 
textilă Dunăreană Giurgiu

Ne permitem un singur amenda
ment la fundurile dv : sprijinului 
solicitat să i-i asociați și pe cel al 
miilor de tinere din intreprinde- 
rea dv,

ATLETISMUL"

ULTIMELE 
ÎNTRECERI ALE 

„MINI- 
PATINATORILOR1

„Regret toarte mult faptul că nefiinâ bucureștean — ne scrie ANDREI pOROS, 
din cartierul Circumvalațiunli n. Timișoara — nu m-am putut număra și la această 
ediție a „Cupei de cristal" printre spectatori (anul trecut eram in Capitală chiar m 
timpul concursului Și n-âm pierdut prilejul). Am trebuit să mă mulțumesc de această 
dată doar cu ce a transmis televiziunea (foarte puțin și nu in direct). Inii place atle
tismul — l-am și practicat ca elev — iar Întrecerile de sală le consider deosebit de 
atractive, eu un plus chiar față de cele de pe stadion, din aer liber, pentru că se 
desfășoară ÎA imediata vecinătate a spectatorului. M-a.i bucurat reușitele foarte 
tinărului și talentatului sprinter Cristudor și a mereu tinerei Viorica Viseopoleanu, 
pildă de dăruire pentru atletism, care le-au asigurat baremul pentru .europenele" de 
la Coteborg. M-au mîhnlt cei 2 cm care-1 despart încă pe Șerban Ioan de barem și 

diferența netă eu care au pierdut înălțimea Virginia loan și Cornelia Popa. Dar apropo 
de haremuri, de ce cele stabilite de F.R.A. sint mai... draconice decît cele ale forului 
continental ?"

Ne place să consemnăm asemenea rinduri din partea unui iubitor al primei 
discipline olimpice, cu atît inai miilt cu cît cititorul nostru a praeticat-o. vădindu-se 
statornic in dragostea sa. «Cupa de cristal" — competiție care, împreună cu altele 
similare, animă sezonul de sală dinaintea Campionatelor europene — constituie un 
hun prilej de pregătire și Vttttlcare a aspiranților la această întrecere. Au fost edi
ficatoare (n acest sens unele rezultate excelente înregistrate pe coritanul de Ia sala 
,.’3 August" —- ale Iul Cristudor, N'oWOSz. Renate Hoser, Rosemarie Witschas, Helena 
Fiblngerova, constanța pilduitoare a Vioflcăi Viseopoleanu. promisiunea lui Șerban 
Ioan (care n-a concurat în plenitudinea forțelor sale), atleți care și-au depus astfel 
o serioasa candidatură Ia apropiatele Întreceri de la Gotcboig. tn ceea ce privește 
severitatea haremurilor impUSe de federația noastră de specialitate, mi există, credem, 
decît o singură explicație: cunoscînd actualul standard valoric international, forul 
nostru de resort vrea să trimită la „europenele indoor" concurențl cu șanse reale. Deci, 
nu cantitate, ci calitate.

IN PREAJMA RELUĂRII CAMPIONATULUI...

MIERCUREA CIUC, 11 (prin te
lefon). — Campionatul mini-pătina- 
tofilor a cuprins în febra întrece
rilor șl pe „cei mari", — care de
pășesc linia mantinelei. Întrece
rea pentru titluri se apropie de 
sfîrșit. Este așteptat cu emoție de 
concurenți, antrenori și... părinți, 
care „participă" cu tot sufletul la 
concurs.

Dacă la categoria copii II băieți 
nu S-au înregistrat mari surprize 
în clasamentul obligatoriilor, prime
le locuri fiind împărțite între re
prezentanții a două cluburi bucu- 
reștene, aceeași categorie rezerva
tă fetelor a fost foarte viu dispu
tată. ,,Școala" de patinaj brașoveanâ 
a antrenorului R, Turușanco s-a 
impus prin două reprezentante pe 
podium : Dana Nigrin și Elena 
Ghiban. Concurentele gazdelor, 
gemenele Hajnal și Erika Szakacs, 
eu toate că au ocupat ultimele 
locuri în desenarea 8-urilor, nu 
și-au dezamăgit spectatorii primind 
note mari pentru executarea corec
tă și înaltă a săriturilor impuse. 
Programul de libere va desemna 
pe noii campioni.

Liliana GEORGESCU

...ne scrie un iubitor al 
fotbalului. suporter al 
echlpfei Poli Timișoara, 
GHEORGHE DRAGHIA, 
din satul ȘoȘdea, jud. Ca
rs? Severin. „Citind ziarul 
Sportul am văzut noua ru
brică dedicată cititorilor,- 
„Curierul cititorilor", ceea 
ce m-a Îndemnat să vă 
scriu. Slnt un pasionat al 
TotbâluȚtil și oum echipa 
poli Tlțnlșoarn a promo
vat’ si iprldia divizie ani 
frA* fbrfi-te bucuros de reu
șita sa. înaintea începerii 
«irului s-au. pus In vinzare 
tkdiete pentru loc rezervat 
ia tribuna T- Fără a mal 
sta pe gîndurl, mi-am 
eurtipârat șl., eu un aseme

nea tichet, valoarea iul 
fiind de numai So lei, 
Avlnd valabilitatea pe anul 
1073. Prezent la meciurile 
disputate în tur, am ocu
pat liniștit locul indicat pe 
tichet» insă, se pare că 
abonățil au avut <b> furcă 
cu cîțiva spectatori, fiind 
nevoițl să-și ocupe locurile 
cu vreo oră*două înainte 
de începerea partidei de
oarece ceilalți se așezau pe 
locuri care nu le aparți
neau (spre exemplu. la 
meciul Poli Timișoara — 
Jiul Petroșani, unii s-au 
împins în mod necuviin
cios pentru a-și face loc, 
alții iu fost în permanență

ridicați în picioare, rcac- 
ționind la fiecare decizie a 
arbitrului pe care o consi
derau injustă). Nu pot 
spune că publicul timi
șorean a fost nesportiv in 
acest tur de campionat, 
dar comportarea unor spec
tatori a făcut ca unele 
momente ale partidei a- 
mintite să fie disputate in 
stare de tensiune nervoasă. 
Prezent șl la meciul C.S.M. 
lîeșița — Poli Timișoara 
am fost încintat de gale
ria timișoreană care și-a 
încurajat in permanență 
echipa chiar șl la scorul 
de 0—2. Aceasta a contai- 
buit la remiza obținută la 
Reșița".

ANUNȚ
Cursul de perfecționare a pro

fesorilor și antrenorilor care 
predau handbalul în școlile 
sportive și liceele cu program 
de educație fizică ce urma să 
aibă loc în București, în perioa
da 19—26 februarie 1974, se a- 
fnînă pentru o dată ce va fi co
municată ulterior.

CONCURSUL NATIONAL AL

i,DE PE BĂNCILE ȘCOLII M-AM DEPRINS CU MIȘCAREA"
„Am ezitat mult pină m-am hotărît să 

vă scriu. Dar. după cum vedeți, m-am 
deois să vă cer sfatul într-o problemă 
pe care, deșt am încercat, nu reușesc 
s-o rezolv singur — ne scrie ION AU
REL. din jud. Ilfov. Sînt in vîrstă de 
ÎS ani (mai precis 15 ahi și opt luni) și 
lucrez ca electrician-auto la T.I.M.B. — 
S.U.T. De pe băncile școlii m-am de
prins cu mișcarea, cu sportul în gene
ral. dar mai ales cu fotbalul. Aș vrea 
să mă înscriu la o echipă de fotbal, 
însă nu știu cum să procedez» V-a.ș

ruga, dacă Se poate, să mă îndrumați și 
pe mine".

Nu ne este la Indemlnă să vă putem 
indica exact o echipă sau alta care să 
activeze prin preajma locului dv, de 
muncă. Este cert, însă, că în județul 
dv. activează un mare «umăr de echipe 
de fotba), fie in divizia C. fie în cam
pionatul județean și care au formații de 
juniori. Sîntem convinși că dacă veți 
căuta în acest perimetru veți găsi un 
răspuns concret.

„ACUM SA NU LE MAI DĂM NICI ACEST MINIMUM ?“

„Nu am scris niciodată tedâc|iel, în cei 22 de ani de cînd citesc cu 
multă plăcere ziarul dv., dar acum Sînt nevoit să vă scriu necazurile care 
mă frămîntă. Lucrez în cadrul unei Unități miniere, unde sînt și secretarul 
Comitetului de partid. în această funcție obștească am sarcina de a mă 
Ocupa și de abonamente la presă și reviste social-politice. Pînă în această 
lună totul a mers bine, cînd am foSt anunțat de către difuzorul voluntar 
că la „Sportul" nu se mai fac abonamente din lipsă de hîrtie. Și așa am 
avut un număr foarte redus în ultimii cinci ani, doar 20 de abonamente. 
Eu îmi pun o singură întl-ebare : de ce acești minieri care lucrează în 
adînctiri pentru a scoate la iveală bogățiile subsolului muncind eroic să 
fie lipsiți de aceste ziare care erau citite la rîndul lor de către 5—10 or
taci, iar acum să nu le mai dăm nici acest minim ? Eu am înțeles că peste 
tot ’trebuie să fim economi, dar eu aș veni cu cîteva propuneri... Să se 
facă un studiu despre VînZareâ liberă zilnică a ziarului ; abonamentele să 
se facă numai trimestrial sau semestrial: fiind un Vechi și mare cititor, am 
observat că mai rămîn în chioșcuri foarte multe publicații de altă spe
cialitate... Să se facă deci o prospectare a pieții. Vă mulțumesc și aștept 
răspuns, că pe luna februarie am rămas fără abonament".

VIȘA ILIE, secretarul Comitetului 
de partid Exploatarea minieră Tebea

REȘIȚA (prin tetefon). Pe pif
tiile muntelui Semenlc s-au ăesJtașurat 
întrecerile concursului național de 
schi, probe alpine, rezervat copii
lor. Au participat 150 de concurențl, re
prezentând 16 județe, la aare s"au 
adăugat și schiorii Liceului experi
mental de schi din. Predeal. Trebuie 
să menționăm modul exemplar de 
organizare asigurat de Comisii jude
țeană de schi și C.J.E.F.S. Caraș-Seve- 
rin. Pirtlile s-au prezentat excepțional 
pregătite pentru concursuri, astfeț că 
toți particlpanții au avut posibilități 
optime de Întrecere. Zăpada abundentă 
a favorizat, de asemenea, desfășurarea 
probelor. Cu acest prilej, au putut ii 
remarcate o seamă de foarte tinere 
talente care, atent pregătite in conti
nuare, beneficiind de asistența și aju
torul antrenorilor șl ale federației 
de specialitate, pot reîmprospăta In 
curînd efectivele loturilor naționale 
de juniori. Am reținut numele spor
tivilor Tiberiu Costin (Maramureș, pro
fesor — VaSile Gorfig), Cornel Ruta 
(Suceava, profesor — lohel Mlron), Mi- 
haela Oprea (Cluj, profesor — Dan 
Căpitan), Dana Iliescu (Brașov, profe
sor — Ghcorghe Cristoloveanu), Ildiko 
Antal și Zsolt Aflorjan (flarghită, pro
fesor — Francisc Boniș), Doina Frățilă 
(L.E.S. Predeal). Dar. cu prilejul în
registrării acestor evoluții de natură 
să bucure, am putut consemna șl evo
luțiile generale neSaliSfăcătoare ale 
concurenților care au reprezentat L.E.S. 
Predeal, județele Brașov și Prahova. 
Aceste unități sportive au beneficiat 
de condiții naturale favorabile, de aju
tor material șl de mijloace mecanice 
dar n-au dominat, așa ciim se aștepta, 
concursul național ăl copiilor. In 
schimb, fămine demnă de menționat 
comportarea constant bună a sportivi
lor din Hunedoara, Maramureș și 
Harghita, ocupantele, in ordine, ale 
primelor trei locuri dift clasamentul ge
neral.

RfeZULTATE TEHNICE : slalom spe
cial, copii III, fete : 1. Mihaela Oprea 
(Cluj) 31,3, 2. Angela Radu (Suceava) 

32,1, S. lUdith Katdo (HuhedOâtă) 31,6 ;

După tergiversări care durează 
de... ani de zile, fi-a aprobat — în 
sflr»it — dubla legitimare pentru 
juniori! Prin aceasta, se permite 
juniorilor cu perspectivă să evolue
ze concomitent în cursul unui se
zon competițional (bineînțeles, fără 
a susține două meciuri în aceeași 
zi) într-o echipă de juniori și în
treita din divizia A său din divi
zia B, dir» același oraș. Cîteva de
talii : pentru dubla legitimare 
este necesară o cerere semnată de 
sportivul respectiv și purtînd viza 
echipei școlare în care joacă, a 
unuia din părinți, ă Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și 
sport și a Inspectoratului județean 
școlar. Cererile vor fi discutate și 
aprobate de Biroul' F.R. Baschet. 
Dubla legitimare a intrat în vigoa
re de lâ 10 februarie și va fi va
labilă în tot cursul sezonului
1973— 1974. Pentru campionatele
1974— 1973, va fi necesară înnoirea 
cererii.

Prin realizarea acestui vechi de
ziderat al multor centre baschetba- 
listice din țâră, se dă un sprijin 
real antrenorilor divizionari care 
doresc sivși împrospăteze echipele 
cu juniori dotați.

IIIN NOII lltSPUt 
IIIMIPIIW TACTICA

... Time-out perllru Steaua. Era 
in repriza secundă a partidei pe 
care baschetbaliștii militari o sus
țineau împotriva echipei Dinaiiio, 
într-un moment cină campionii de
țineau un avantaj de 8 puncte. An
trenorul Vasile Popescu și-a stfins 
elevii pe marginea terenului, in- 
cereind să-i moollizeze. Indicațiile 
sMe efvu cit Se poMe de precise: 
„Băieți, handicapul se poate recu
pera. Vâ rog sâ fiți atenți ; Novac 
și Georgescu fn.r. jucătorii inalți 
ai dinamoviștilorj au cile 4 greșeli 
personale și trebuie sâ acționăm 
numai de sub panou. încercați să 
faceți blocaje lui Cîmpeanu și să-1 
ajutați. Numai așa vom putea să 
ciștigăm 1“

Expunerea noii tactici părea lim
pede. Și jucătorii Stelei dețineau, 
in acele momente, suficiente re
surse pentru a echilibra situația pe 
tabela de marcaj. Ce a urmat însă ? 
Am numărat (și apoi am. renunțat) 
7 acțiuni consecutive ale „albaș- 
trilorli încheiate fără succes da
torită unor aruncări nejustificate 
de la distanță, semidistanță, sau 
unor pase greșite, tn nici una din 
acestea, jucătorii Stelei nu au în
cercat să concretizeze măcar o dată 
indicațiile antrenorului.

Am insistat in special asupra a- 
cestui moment al ultimului derby 
Dinămo—Steaua (72—62). Și nu pen
tru că el ar fi fost determinant 
cumva în stabilirea învingătoarei. 
Dar, așa cum ne-am convins în 
mai multe rinduri (exemplul este 
valabil si pentru alte echipe) lipsa 
unei DISCIPLINE TACTICE pri
vează adesea pe jucătorii noștri 
fruntași de obținerea unor succese 
in partide decisive, (a.v.).

REZULTATE
DIN DIVIZIA B

întrecerile diviziei B au continuat cu 
disputarea partidelor etapei a IlI-ă 
din cadrul turului 3. Iată rezultatele 
înregistrate :

M/4SCULIN : Voința — P.T.T. 80 -43 
(29—22) — după o disputa atractivă,
în care elevii antrenorului D. Scorțescu 
ad reușit să conducă îh primele mi
nute (min. 15 : 17—16). Experiența
toaschetbaliștilor de la Voința s-a do
vedit hotărîtoare, ei obținînd o victo
rie la scor. Cele mai multe puncte : 
Kiss 22 și Teodorii 18 pentru VOința, 
respectiv Sterian 16 și Boanță 15 ; 
Arhitectura — Universitatea 77—76 
(82—35, 61—61)) — după o partidă echi
librată, succesul a revenit baschetba- 
liștilor de la Arhitectura, deși In ul
timele patru minute ale prelungirilor 
aceștia au evoluat în numai trei ju
cători ! : Mureșul Tg. Mureș — Voința 
Zalău 75—78 (37—41) ; C.S.U. Brașov — 
Olimpia Sibiu 114—64 (58—26) ; Uni
versitatea Craiovă — Știința Mediaș 
77—51 (32—19) ; Electrica Fieni — C.S.M. 
Iași 86—76 (39—35) ; Sănătatea Satu
Mare — Medicina Tg. Mureș 63—30 
(26—29) ; Constructorul Arad — U. M. 
T-iinișoara 71—52 (34—30).

FEMININ : Universitatea — Medicina 
39—25 (17—15) ; C.S.U. Galati — C.S.M. 
Iași 78—2$ (33—16) ; Constructorul Ga
lați — Sănătatea Ploiești 58—49 (18—
22) ; Arhitectura — P.T.T. 80—24 
(38—1B) ; Voința Brașov — Medicina 
Timișoara 68—42 (29—25) ; Metalul Sa-
lonta — Voința Oradea 70—37 (27—21) ; 
Știința Mediaș — Știința Sf. Ghcorghe 
46—41 (24—15) ; Universitatea Craiova — 
constructorul Arad 36—75 (22—40).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții : Daniel Biaconescu, C. 
Raiea, C. Albu, Gli. ștefan. Șl. Gurgui, 
M. Avanu, Șt. Vida, Gh. Nlcolăiță. V. 
Șfefănescu. O. Guțu, C. Gruia^ D. 
Francisc^ Z. Bîșnoveana.

COPIILOR LA PROBE ALPINE
IrAicți : 1. Dan Hiescu (Brașov) 26,2, 2. 
G-heorghe Mate (HuneSoara) 27,9, 3.
Idn Frățilă (L.E.S. Pfedeal) 28,2 ; 
crtplî II, fete : 1. ildițo Antal (Har
ghita) 39,4, 2. Liliana Gherman (Cluj) 
42.9, 3. Erika Horvath (Maramureș)
43,9 ; băieți : 1. Tiberiu Coatin (Mara
mureș) 32,3, 2. Zsolt Balazs (Har
ghita) 34.6. 3. Emil Safta (Hunedoara)
39.4 ; copii I, iete • 1. Doina Frățilă
(L.E.S. Predeal) 77,6, 2. Daniela Un

crop (Brașov) 78,1, 3. Marla Balazs
(Harghita) 80,2 ; băieți : 1. Cornel Buta 
(Suceava) 69,8, 2. Gabriel Răduleseu
(Brașov) 70,5, 3. Arpad Peter (Har
ghita) 72,6. Iată și Ciștigătoril probei 
de slalom uriaș, în aceeași ordine a 
categoriilor : Mihaela Oprea (Cluj) șl 
Dan iliescu (Brașov), Ildiko Antal 
(Harghita) șl Tiberiu Costin (Maramu
reș). Zsolt Adorjan (Harghita) șl Doi
na Frățilă (Predeal). CLASAMENT GE
NERAL PE ECHIPE : 1. Hunedoara
81.5 p, 2. Maramureș 102,5 p. 3. Har
ghita 110 p. 4. Brașov 120,5 p, 5. Cluj 
155 p, 6. suceava 162,5 p, 7. L.E.S. 
Predeal 169 p, 8. Cbvasria 185 p. etc.

LOTOPRONOSPORT

tn nouă formulă tehnică se extrag 
51 de numere, din cate 
d 3 extrâgeri, fiecare de cite 9 nume

re dih 45 ;
• 3 extrageri, fiecare de cite 8 nume

re din 45.
Tragerea excepțională Pronoexpres 

în această iiouă formulă tehnică aduce 
o serie de mart avantaje pentru par- 
tiCipănți față de vechea formulă :

— fee efectuează extrageri mai rhulte 
(6 în loc de 5) ;

— se extrag mai multe numere (5l 
iii loc ât 40) ;

DISCUȚIE CU SECRETARUL COMISIEI DE DISCIPLINĂ A F. R. F.

DIVIZIA C CONTINUA SA DEȚINĂ
UN TRIST RECORD DE INDISCIPLINĂ

• în turul campionatului, 216 jucători sancționați, insumind 596 etape suspen
dare ! • Slaba muncă educativă, una dintre 

îngrijorătoarei situat ii
principalele cauze ale

Pauza competițiohală fotbalistică 
sg apropie de sfîrșit.' După o pe
rioadă destul de lungă de pregătiri 
(pe care le dorim și bune, la nive
lul cerințelof), echipele susțin Ulti
mele partide de verificare. Acum, 
în preajma reluării activității, coih- 
petiționale, am găsit necesară o 
discuție privind situația existentă 
și la cel de al treilea eșalon al 
fotbalului nostru — Divizia C. De 
ia îiiceput trebuie să spunem, fără 
ocolișuri, că situația hu b rieioc 
roză, vâzind cftea Cfc s-a intimplat 
in sezonul din toamnă. Divizia C 
continuă să dețină un alarmant „re
cord" în materie de indisciplină. 
Cu toate măsurile luate, la care am 
adăuga intransigența subteffnisiei 
de disciplină, din cadrul comisiei 
respective a F.R.F., în clarificarea 
unor cazuri, abaterile de la regu
lament și, mai mult, de la etica 
sportivă au avut, în turul campio
natului, un procentaj îngrijorător.

Așa stînd lucrurile, l-am rugat 
pe tov. Ioh Marinescu, salariat al 
F.R.F., secretarul Comisiei centrale 
de competiții și disciplină să ne 
pună Ia dispoziție cîteva date . și 
să ne răspundă la unele întrebări.

— Cum a fost apreciată calitatea 
fotbalului practicat și disciplina la 
Divizia C in sezonul de toamnă ?

■— S-a apreciat că la multe dintre 
echipe s-a realizat un pro- 

giv., față de campionatul prece
dent, îndeosebi la asociațiile care 
au ținut seama de recomandările 
federației și de rostul acestei com
petiții, menită, îjj pvjinul find, să 
atragă în, întrecere îhai iftulte for
mații, să popularizeze acest sport 
pe o mai mare arie geografică.

— Totuși, mai sint atîtea rămî- 
neti în urmă ...

— Sînt destule, pentru că se a- 
leargă după rezultate cu orice preț, 
și tonul indisciplinei îl dau jucă
torii mai vîrstnici, cei ce nu lini 
pot face față întrecerii, dar nici 
nu vor să abandoneze această ac
tivitate. minați, probabil, de te miri 
ce avantaje materiale, realizate pe 
plan local.

— A fost mereu criticată această 
practică, de a se găsi un loc călduț 
la o echipă de C. Poate că e Catul 
ca F.R.F. sfi Stabilească o limită 
de vîrstă, după care, în campiona
tul județean, orășenesc sau al a- 
soeiației sportive, cei ce iubesc fot
balul cu adevărat să-l poată prac
tica. Fxislă un început in acest 
soHS, dar nil pr6a este respectat.

— S-au întinerit unele formații, 
și aș da. ca exemplu pe Străduința 
Suceava, Comerțul Brăila, Progre
sul Timișoara, Chimistul Rm. Vîl- 
cea. U.P.A. Sibiu, Dar procentul 
este foarte mic dacă avem în ve
dete numărul participantelor la 
Divizia C.

— Știm <ă în tur au fost dic
tate la ,,C“ sancțiuni severe. Despre 
ce <* vorba

— Cifrele pe care le voi da tre
buie să alarmeze. în sfîrșit, pe cei 
în cauză. In seria I, 27 de jucători 
au fost sancționați cu 93 de etape 
suspendare. In ordinea seriilor, a- 
ceste cifre sînt următoarele : 31 — 
82; 23—55; 31—74; 26—57; 16—39; 
12—31 ; 12—37; 10—33; 11—30; 10— 
33; 7—30.

— Deci, oprindu-ne o clipă și a- 
dunînd, ajungem la concluzia că 
în nici o serie nu au existat ju
cători nesancționați, că cifra lor a

PETROLUL PLOIEȘTI
CREDE IN REDRESARE...

Petrolul este una dintre formații
le care, după disputarea primei ju
mătăți a campionatului, ocupă în 
clasament o poziție periferică, pu
ternic amenințată de „sabia lui Da
mocles". Pentru primă oară, după 
foarte mulți ani, echipa ploieștea- 
nâ a avut o vacanță plină de 
griji și o iarnă grea, cum n-a mai 
fost parcă alta pînă acum. Elevii 
antrenorilor M. Dridea și B. Ma- 
tosi âu înțeles însă dificultatea si
tuației 10f în lifhiteie unei reali
tăți care le oferă, totuși, perspec
tiva depășirii în retur a unui pre
lungit moment de criză. Și de 
aceea tocmai s-au supus, fără re
zerve, unui aspru program de pre
gătire, eu convingerea că numai 
astfel vor reuși să agonisească în 
primăvara care vine, mai mult 
decît au agonisit în toamna care 
a trecut. Adică mai multe puncte, 
înscriind mai multe goluri și ju- 
cînd, evident, mult mai bine, atît 
în deplasare, cit și mai ales acasă.

Aceasta este, desigur, și princi
pala explicație a curajoaselor în
cercări pe care cei doi antrenori 
le-au făcut în actuala perioadă 
pregătitoare pe planul utilizării uhor 
noi metode șt mijloace de instru
ire, care să aducă noul — nir Cu 
orice preț — ci determinat de ra
țiunea dobîndirii unor cîștiguri de 
ordin calitativ. Pentru că, după 
cît se pare, tînăra formație a Pe
trolului, destul de bine încărcată 
în general cu energie fizica și mo
rală pentru efortul competițional, 
n-a reușit să se impună pînă acum 
în măsura așteptărilor, datorită u- 
nor ramineri în urmă din punct de 
vedere al omogenității de ansamblu 
și al concretizării unei anumite 
idei de joc, care să poată valorifi
ca integral posibilitățile jucători
lor săi. „A venit timpul, spunea 
recent antrenorul M. Dridea, să 
dovedim că putem face și acest 
lucru-. Cu alte cuvinte, să ne expri
măm cit mai concret dorința de 
reabilitare competițională, prin jo
cul nostru colectiv, de calitate, efi
cient".

De la dorință la fapte mai este 
însă o oarecare distanță. Dar Pe
trolul se găsește în prezent, de-abia 
Ia începutul etapei meciurilor de 
verificare și de omogenizare. A 
susținut pînă acum cinci părtide, 
dintre care doar ultima, în compa
nia lotului de tineret (21 ahi), ar 
putea fi considerată mai solicitantă 
și deci mai concludentă. ,,Pină 
acum am rulat aproape întreg lotul 
de jucători, afirmă M. Drideă, so
cotind că fiecare are dreptul să-și 
depună candidatura la un post de 
titular în formația de bază. De 
acum înainte, mai precis chiar de 
la meciul cu Metalul Mija, va tre
bui să ne axăm pe o formulă de

MIKCEA DRIDEA
echipă, cit mai stabilă, pe care să 
o rodăm cu cit mai puține modi
ficări — dacă este posibil — pînă 
la reluarea campionatului și apoi 
pe parcursul acestuia".

Petrolul are însă — ca orice altă 
divizionară A la această oră — 
și unele probleme de alcătuire a 
echipei. Cele mai dificile sînt ce
le care vizează tricourile cu nume
rele 1 și 9. In rest... Linia de fun
dași pare cea mai bine conturată, 
îh componență cvartetului Epdru— 
Țaporea—Ciupitu—Gruber. La mij
loc se anunța o mare concurență 
pentru două sau trei posturi la 
care aspiră, cu ' îndreptățite șanse, 
nu mai puțin de cinci jucători; 
Istratescu, Culda, Angelescu, Cu- 
perman și Cringașu. In atac, deo
camdată, două certitudini : extre
mele Ștefănescu și Zamfir.

„Sînt convins că o s-o scoatem 
la capăt, ne asigură M. Dridea.. 
Mai întîi cu alcătuirea echipei, o- 
biectiv pentru care mai avem, în 
față încă trei importante teste : du
minică lă Constanța, joia viitoare 
pe teren propriu cu Metalul Bucu
rești și în ultima duminică precom- 
petițională, din nou la Ploiești cu 
Sparta Praga. Și mai am convin
gerea, adaugă antrenorul petrolist, 
că o vom scoate la capăt și cu 
campionatul. Cred în echipă și în 
posibilitățile ei. Iar dacă anul aces
ta rămînem în A, in campiona
tul viitor cu siguranță vom fi din 
nou în partea cea mai de sus a 
clasamentului".

Luptînd să scape de sub amenin
țarea prezentului, Petrolul bate, cu 
vigoare și dorința sa de afirmare, 
la porțile viitorului.

Mihai 1ONESCU

ULTIMELE DOUA ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN 17 FEBRUARIE 1974 

IN NOUA FORMULA TEHNICA

— variantele de 6 lei participă la 3 
extrageri a cite 8 numere In loc de 
2 extrageri ca înaihtâ ;

— variantele de 15 lei participă în 
plus la 3 extrageri a cite 9 humere 
în loc de 3 extrageri a numai 8 nu
mere câ înainte ;

— valoarea unitară a celui mai ma
re premiu este de 100 000 lei față de 
70 000 lei, ca la tragerile anterioare.

Se acordă : autoturisme „Dacia 1300“ 
plus diferența în numerar pînă La 
100 000 lei ; autoturisme „Dacia 1 300“ ; 
excursii în Germană, Italia. Bul
garia, Iugoslavia, premii iu numerar 
de valoare fixă și variabilă.

Alte amănunte in prospectele tragerii, 
care se găsesc la toate agențiile Loto- 
pronosport.

PREMIII.E TRAGERII LOTO 
DIN 8 FEBRUARIE 1974

EXTRAGERE .A I : cat. 2 : 3.05 varian
te a 23 935 lei ; cat. 3 : 28,75 a 2 539 
lei ; cat. 4 : 50,15 a 1456 lei ; cat. 5 : 
127.75 a 571 lei ; cat. 6 : 247,30 a 295 lei.

REPORT Cat. 1 J 121 670 lei.

EXTRAGEREA a II-a : cat. A : 3 va
riante 10% a 32 501 lei ; cat. B u 6,40 
a 0141 lei ; cat. C: 11,90 a 4 916 lei ; 
cat. D : 18.05 a 3 241 lei ; cat. E : 89,65 
a 653 lei ; cat. F : 165,60 a 353 lei;
cat. X : 2249,35 a 100 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

ajuns la 216, înstlmînd 596 de e- 
tape suspendare. Așa stînd lucru
rile, se pune întrebarea dacă a 
mai rămas vreo echipă fără sus
pendați ? ’

— Prea puține. Tot în Ordinea 
seriilor, vom da numărul formații
lor care au avut jucători sancțio
nați : în seria I — 12 echipe ; II —■ 
14; III — II; IV — 15; V — 12; 
VI — 12; VII — 8 : VIII — 11 ; 
IX — 9; X — 10; XI — 7 și in 
seria a XII. doar 3 echipe. Au fost 
suspendate și terenuri : MinobraJ 
Vatra Doinei — o etapă, Răsări
tul Caracal — 2 (și plătirea pagu
belor pricinuite echipei vizitatoare). 
Progresul Strehaia — 1, Sirena 
Buc. — 1, Unirea lași — 3, Minerul 
Gura Humorului — 3. Arrubium Ma
cin — 4. Locomotiva Adjud — 1. 
Alte 18 echipe au fost avertizate.

Aici am considerat <â nu mai e 
cazul să apelăm la alte date. Cele 
expuse sînt suficiente pentru a 
alarma pe cei în cauză, ca și fe
derația, pentru că această situație 
nu mai poate fi acceptată și iu 
retur. Oare jocurile Diviziei C să 
constituie doar un prilej de încă
ierări sau de lovire a' arbitrului ? 
Una din cauzele deselor acte de 
indisciplină și nesportivilate este 
și slțiba muncă educativă, ca și i- 
nexistentă; Au fost cazuri de jucă
tori care nu au cunoscut nici re
gulamentul sportului pe care-I prac
tică. precum și conducători ai u- 
nor formații care nil au fost in 
stare să completeze cum trebuie 
foaia de arbitraj.

Federația e datoare să intervină 
energic, elliar acum, pină Ia înce
putul campionatului. Iar dacă va 
fi ca7.ul. să procedeze chiar și Ia 
excluderea unor formații din com
petiție, mai ales acelea care au 
jucători cu zeci de etape suspen
dare.

Decît 191 de formații care nu 
corespund scopului dc fapt al a- 
eeslei întreceri, mai bine mai pu
ține și mai valoroase, care să se 
preocupe de fotbal și să nu pro
voace ieșiri huliganice, care con
travin normelor și cerințelor ac
tuale in orice domeniu, nu numai 
în sport.

Constantin ALEXE

ACTUALITĂȚI
PATRU MECIURI INTERNATIONALE 
PENTRU SELECȚIONATA DIVIZIEI B
Au fost perfectate patru partide 

internaționale pentru selecționata Di
viziei B. Astfel, la 10 aprilie selec
ționata noastră va juca, pe teren 
propriu, cu echipa similară a iugo
slaviei, meciul revanșă unmîhd a se 
disputa în ziua de 3 iunie.

La 17 aprilie, cei mal buni jucători 
din divizia secundă vor întâlni, in- 
țr-uh oraș din țâră. reprezentativa 
Diviziei B din Bulgaria, meciul retur 
fiind programat ia 8 inai, in depla- 
âăre.

S. C. BACĂU, ÎNVINSĂ
Șl ÎNVINGĂTOARE IN IUGOSLAVIA 
• VĂTAFU este noul antrenor secund 

al băcăuanilor
S.C, Bacău, piebată îri turneul din 

iugoslavia Cu uh nou antrenor se
cund — N. Vătafii — alături do an
trenorul principal C, RădulesCu, a 
susținut pînă in prezent două par
tide.

în primul joc. disputat duminică la 
Mostar, în fața a -peste 10 000 de 
spectatori, echipa băcăuană a fost 
învinsă de divizionara A din loca
litate, VeleJ, Cu 1—0 (1—0). Miercuri,
fotbaliștii români au jucat la Du- 
brovnik. cu formația gazdă Gojkș 
din divizia secundă, și au cîștigat eu 
4—3 <2—1). prin golurile înscrise de
Detnbrovschî (3) și Munteanu. Dumi
nică, S.C. Bacău înțîln-ește în meci 
revanșă pe Velej Mostar, pe terenul 
acesteia,

DINAMO SLATINA VA JUCA 
ÎN IUGOSLAVIA

Divizionara B Dinamo Slatina va 
efectua un turneu, între 22 februarie 
șl 1 martie. In Iugoslavia. Echipa 
antrenată de Ștefan va susține trei 
partide amicale, în .compania unor 
adversari care vor fi cunoscuți la 
fața locului.

ETAR TIRNOVO — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 1—0

în al doilea meci al turneului din 
Bulgaria, formația Progresul Bucu
rești a jucat la Tîrndvo cu echipa 
locală Ftar. Gazdele au învins cu 
scorul de 1—0, Progresul, înapoiată 
aseară în Capitalii, va întîlni dumi
nică, de la ora 11,30. pe stadionul din 
str. dr. Ștaicovici, pe divizionara C 
Unirea Tricolor.

F. C. ARGEȘ — TURNEU 
DE DOUĂ JOCURI ÎN GRECIA
F.C. Argeș va pleca săptămîna vi 

itdăre, mai precis vineri, în , Greci-a? 
pentru a susține partida revanșă cu 
P.A.O.K. Salonic. Fotbaliștii pitfeșteni 
vor întîlni, apoi, o altă formație din 
prima ligă a campionatului grec, îna
poierea lor în țară fiind fikată pen
tru ziua de 28 februarie.

„POLI*1 TIMISOARA A DEBUTAT 
VICTORIOASĂ IN POLONIA

în primul meci al turneului pe care-1 
întreprinde în Polonia, echipa Politeh
nica. Timișoara a jucat miercuri eu 
fe.K.S* Bielski Biala, care activează 
în diVÎZiâ secundă. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 3—2 
(2—1). Cele cinci goluri ale partidei 
au fost înscrise, în ordine, de Floareș 
(mill. 1). Gomoliuh (mîn. 26). Kojin 
(min. 44), Maruszkă (mîn. 46) și Lata 
(min. 88).

în continuarea turneului, Politehnica 
Timișoara va întîlni duminică pe Gfrr- 
nik Zabrze,
RAPID A SUSȚINUT PRIMUL MECI 

IN GRECIA
Rapid șl-a început turneul In Gre

cia, juelnd miercuri cu echipa Agrl- 
nlna. clasată pe locul 3 în campionatul 
diviziei secunde. Bucureștenll au cîș- 
tigat cu scorul de 1—0, prin golul în
scris de Petreanu. Marți, gluleștenli vor 
întîlni selecționata insulei Garfu. iar 
joi, 21 februarie. In ultimul med ai 
turneului, vor avea ca parteneră for
mația Ioanina, lider autoritar (5 punct® 
avans) al diviziei B.



SE APROPIE C.M. DE BIATLON DE LA MINSK

VOR REUȘI REPREZENTANȚII NOȘTRI 
MOLT PROMISUL SALT CALITATIV? Astă-seară, la Zrenjanin

FAPTE ALE

Antrenamentele pentru campionatele 
mondiale de biatlon de la Minsk se des
fășoară din plin. Poligonul de la Poiana 
Brașov, gazda atitor rafale de arme și 
urme de schiuri este parcă acum, în 
aceste zile, și mai animat. Se corectea
ză tragerile, se măsoară distanțele din
tre cartușele strecurate prin cartonul 
țintelor. Apoi, în iureș pe zăpadă, se 
pornește precipitat de-a lungul traseelor 
ce dispar pe firul văii din Lunca lui 
Bălan. Brațele vînjoase lasă kilometri 
în urmă, cit mai departe, alți kilome
tri sînt împunși cu vârfurile ascuțite ale 
bcțelor și cu taipleele schlurllor. Aler
gare și tragere, mișcare șl nemișcare 
efort debordant și calm „• împietrit. A-' 
«testa este biatlonul, sportul opozițiilor, 
disciplina echilibrului perfect dintre for
ța brațelor și picioarelor și acuitatea 
ochiului...

Pregătirea „mondialelor" de biatlon a 
început de mult. De pe vremea cînd 
plaiurile Poienii sau nisipul plajelor 
mării erau încinse de soarele verii • 
adică atunci. în perioada aceea care; 
științific, se numește „a acumulărilor pe 
uscat". Au urmat alte antrenamente, 
alte ședințe de pregătire, teoretice sau 
practice, dar, în orice caz. toate într-o 
continuă și gradată creștere a intensi
tății. Nimeni n-ar fi crezut că, la ze
cile de kilometri parcurși și de cartușe 
trase pe zi, se vor adăuga norme noi, 
din ce în ce mai ridicate. Constantin 
Tiron și Marcel Stuparu. antrenorii lo
tului, urmăresc acum „intrarea în for
mă maxima". Și asta tot pe seama e- 
forturilor continue, a muncii în plus. 
Din acest motiv, biatlonlștlt au dominat 
naționalele de fond și au ajuns pînă 
acolo incit, imediat după cursa de 
15 km, țsheorghe Gimiță — noul cam
pion — spunea surîzînd că întregul con
curs a fost mai ușor decît multe dintre 
antrenamentele precedente de la lot... 
— Știm — avea să continue el — ce În
seamnă pentru noi aceste campionate 
mondiale. A venit vremea ca „speran
țele" de pe vremea Olimpiadei de la 
Sapporo să obțină consacrarea. Sîntem 
încă tineri, dar acum e momentul 1

Gheorghe Voicu — cel recunoscut pen
tru calitățile de alergător, pentru dir- 
zenia și voința ieșite din comun — n-a 
auzit decît ultimele cuvinte ale colegu
lui său. Dar glia despre ce discutam, 
așa că nu i-a fost greu să intervină :

— Acum un an-dol, fugeam bine pe 
schiuri, dar ce clștigam aici, pierdeam 
In poligon. Mă inspăimintasem de atî- 
tea ture și minute de penalizare. Așa 
că pregătirea mea individualizată a pri
vit și încă mai privește tragerea. Am 
aiuns stăpln acum pe arma mea. Ne 
spunea „nea Vili» (Gyorgy Vilmoș — 
n. red.) : „Arma trebuie să fie prelun
girea naîinii, așa de bine trebuie s-o 
simți !“ Nu-1 prea înțelegeam atunci, 
dar acum știu precis ce voia să spună...

Victor Fontana, „veteranul" de 26 de 
ani al lotului, nu știe ce e pregetul. Se 
pregătește mal intens ca oricind. A ob
ținut de curind rezultate care l-au in
vestit cu speranțele tuturor și au atras 
atenția adversarilor asupra valorii sale 
incontestabile.

— Anul acesta, cu mondialele de Ia 
Minsk, poate fi anul marelui salt. Am 
avut în gcest sezon clteva succese, cel 
mal mare Ia Oberhof (R. D. Germană),

Nicolae Veștea, component de bază 
al lotului reprezentativ de biatlon. 
în plin efort, la unul dintre an

trenamentele recente
Foto : S. BAKCSY

cînd ra-am clasat al doilea, după cam
pionul lumii, sovieticul Tihonov. A- 
veam nevoie ca de aer de aceste per
formanțe ; acum, am încredere în mine, 
în posibilitățile mele șl ale colegilor 
mei.

Media de vîrstă a lotului (V. Fontana 
Gh. Gimiță, Gh. Voicu si N. Veștea — 
cvartetul de bază — la care se adaugă 
N. Cristoloveanu și Victor Dihoiu) este 
de 23,8 ani. Adică vîrsta propice mari
lor performanțe, determinate de peri
oada premergătoare a acumulării de 
experiență, și grefate pe marile dispo
nibilități fizice și psihice ale acestei pe
rioade a vieții de sportiv.

...Am discutat mult cu cei ce ne vor 
reprezenta, între 25 februarie și 3 mar
tie la Minsk : l-am văzut la lucru și 
am. cerut părerile antrenorilor lor. 
Ne-am convins, cu această ocazie, că 
absolut toți sînt conștienți de marea 
răspundere cu care au fost creditați. 
Ei sînt doritori a face imposibilul pen
tru a obține rezultate de valoare într-o 
întrecere de mare anvergură, așa cum 
vor fi, cu siguranță, campionatele mon
diale de biatlon.

Radu TIMOFTE

MECIURILE CU R. F. GERMANIA - PRIMUL TEST
AL ECHIPELOR DE POPICE ALE ROMÂNIEI

Despre comportarea selecționabililor in partidele de campionat

Jucătorii noștri fruntași de popice, 
selecționați în loturile naționale pen
tru campionatele mondiale ’74 (în 
luna mai, la Eppelheim — R.F.G.), se 
află in fața unui impdrtant test : 
dubla întilnire amicală, de la Stutt
gart, cu echipele reprezentative ale 
R.F. Germania. Partidele de sîmbătă 
si duminică, cu puternicele echipe 
ale țării ce va fi gazdă campionate
lor mondiale fac parte dintr-o suită 
de jocuri internaționale de verificare 
la care sînt supuși sportivii români 
în lunile premergătoare C.M.

Toți selecționabilii sînt component! 
si unor echipe divizionare și partici
pă. săptămînă de săptămînă, la între
cerile campionatului. Analizînd com
portarea jucătorilor și jucătoarelor 
în cele două etape ale returului cam
pionatului Diviziei A, constatăm că 
majoritatea celor care s-au deplasat 
în R.F. Germania au obținut rezultate 
mulțumitoare. Unii sînt cei mai buni 
realizatori în echipele lor, dar există 
alți cițiva popicari care în aceste 
meciuri n-au dat randamentul dorit.

Iată și rezultatele obținute în ulti
mele două etape de campionat de 
către jucătoarele și jucătorii ce vor 
evolua în R.F. Germania : femei (100 
lovituri mixte) : Ana Petrescu — 410 
>p d în deplasare — 411 p d acasă, 
Florica Neguțoiu 388 d — 444 a, Mar
gareta Bordei 383 d — 448 a (toate 
de la Gloria București), Mariana 
Constantin (Hidromecanica Brașov) 
407 d — 420 a, Elisabeta Szilagyi (Vo
ința Tg. Mureș) 408 d — 381 a. Cor
nelia Petrușca (Voința București) 408 
d — 417 a, Elena Trandafir (Laromet 
București) 351 d — 383 a. Vasilica 
Pințea (Rapid București) 382 d — 202 
(din 50 lovituri) a : bărbați (200 lovi
turi mixte) : I. Băiaș 919 d — 926 a, 
I. Tismănaru 918 d — 945 a, I. Bice 
924 d (toți de la Constructorul 
Galați), P. Purje (Flacăra Cîmpina) 
871 d — 932 a. Gh. Silvestru (Rafi
năria Teleajen Ploiești) 967 d — 934 
a. Gh. Dumitrescu 875 d — 942 a și 
Al. Cătineanu 882 d — 936 a (ambii

de Ia Gloria București). Antrenorii 
loturilor, care alături de sportivi pri
vesc cu optimism întilnirea de la 
Stuttgart, sint Alexandru Andrei — 
la femei și Tiberiu Szemanyi — la 
bărbați.

★
Revenind la campionat, din al că

rui retur s-au disputat două etape, 
trebuie să subliniem faptul că acesta 
are un început interesant, cu rezul
tate valoroase obținute de unele 
echipe, cu scoruri surprinzătoare și 
evidențierea unor tineri jucători.

Ierarhiile au început să se cristali
zeze în toate cele patru serii. Dintre 
fruntașe se pot considera calificate 
în turneul final pentru desemnarea 
campioanelor (la care participă pri
mele trei clasate din fiecare serie) 
Rapid București, la femei si Con
structorul Galați, la bărbați, actuale
le deținătoare ale titlurilor. Despre 
formațiile care vor retrograda e pre
matur să vorbim, dar în situații ne
sigure se află divizionarele Construc
torul București, Victoria Bod (seria 
Sud), Industria Sirmei Cîmoia Turzii 
(seria Nord) — la bărbați. Derma,gant 
Țg..Mureș (s. Nord) și Voința Plo
iești (s. Sud) — la femei. Mai sînt 
însă șapte etape...

Situația în fruntea clasamentelor, 
după etapa a Xl-a, se prezintă ast
fel : FEMININ — seria Sud : 1. Ra
pid București 20 p (14103 p d), 2. Ce
tatea Giurgiu 14 p (11 133). 3. Gloria 
București 12 p (13 770) ; seria Nord : 
1. Voința Tg. Mureș 16 p (14 001). 2. 
Voința Craiova 16 p (13 649), 3. Vo
ința Cluj 16 p (11 873) ; MASCULIN 
— seria Sud : 1. Constructorul Galați 
18 p (31 086), 2. Rafinăria Teleajen 
Ploiești 14 p (25 564), 3. Flacăra Cîm- 
pina 14 p (24 075) ; seria Nord. : 1. 
Jiul Petrila 16 p (24 023). 2. Voința 
Cluj 16 p (19 794) — din 10 jocuri, 3. 
C.F.R. Tg. Mureș 16 p (19 345).

Cea de a XlI-a etapă se va desfă
șura în zilele de 23—24 februarie.

T. RĂBȘAN

RUGBYSTII TRICOLORI S-AU PREGĂTIT
1

(Urmare din pag 1)

pre rugbyști. Dar vrea să notăm 
că în noua echipă există o atmos
feră excelentă, că s-a trecut peste 
problemele care mai apăreau 
altădată, că cei doi antrenori se 
înțeleg de minune.

Revine Valeriu Irimescu. Prinde 
ceva din spusele doctorului. Zîm- 
bește :

—• Ne dorim un tot. Respectul 
trebuie să fie reciproc, de aici por
nim. Majoritatea jucătorilor au o 
bună pregătire profesională. Unii 
tini de vîrstă apropiată mie, cu 
mulți am fost coleg. Dar, crede- 
ți-mă, aceștia din urmă sînt cei 
mai ascultători!

Aflăm și un secret : se visează la 
crearea unui club a! echipei na
ționale,

— Cum să nu se poată realiza 
acesta dnd între noi există re
lații de camaraderie adevărată ? — 
Intervine ing. Alexandru Pop.

— Sint „bătrîn" la loturi, dar 
parcă sînt prima oară — exclamă 
ing. Constantin Dinu. Altfel ne în
țelegem și sîntem înțeleși. Să vă 
dau un exemplu, poate naiv, dar 
care spune multe. Nu l-am văzut, 
nici măcar o dată, pe Irimescu fă- 
cind un rond p~in camere după 
ora stingerii.

Luni a fost o zi grea. Cu două 
antrenamente tari. Dimineața : un 
traseu care se parcurge în mod

normal într-o oră și jumătate s-a 
alergat în 25—30 de minute. Prin
tre primii : Ortelecan, Fugigi și 
Dinu, care are în jur de 100 kg, 
dar nu vrea nici un alt kilogram 
în plus. După-amiaza : 5 km urcuș, 
apoi două circuite în sală (pe pe
rechi și individual). La înapoiere 
— cros.

Observăm lipsa lui Postolache. 
Aflăm că a dat o fugă acasă. Se 
găsește în preajma unui eveni
ment mare : căsătoria. 11 adresăm, 
de pe acum, felicitări!

★
Băieții au o zi calmă. Refacere 

duj>ă efortul de ieri. Al. loniță, Di
nu, Ortelecan, Atanagiu, Tătucu, 
Pop, Stoica, Fugigi, Agavrlloaie, 
Rărgăunaș, Radu Marian, Constan
tin, T, loniță și Vasilică pleacă 
în grup la plimbare. Rămînem cu 
Gogu Ntca. I-au apărut fire argin
tii la tîmple, dar sufletul și trupul 
sînt neatinse de trecerea timpului.

— Vedeți, pregătirile noastre au 
început. Ele au obiective imediate. 
Meciul cu Marocul, de exemplu. 
Ne-am propus victorii. Dar nimic 
nu va fi mai frumos decît seara 
de după o eventuală victorie asu
pra Franței. Credem, și trebuie să 
credem, în ea ! Si nu așa, o vic
torie oarecare, ci un joc splendid, 
încununat cu izbîndă. Antrenorii 
ne-au spus clar: atacăm perma
nent. Permanent să depășim linia 
avantajului I...

MECIUL DE BOX DINTRE ECHIPELE DE TINERET
ALE ROMÂNIEI

ZRENJANIN, 14 (prin telex). Vi
neri seara, pe ringul arenei din lo
calitate, selecționata de box (tineret) 
a țării noastre va susține prima în- 
tîlnire de verificare din acest an. în 
vederea campionatelor europene de 
la Kiev, primind replica selecționatei 
similare a Iugoslaviei. Partida suscită

în turneul W. C. T. de la Bologna 

KODES ELIMINAT 
IN „OPTIMI"!

ROMA, 14 (Agerpres). — Tenis- 
manul român Ion Țiriac s-a calificat 
în sferturile de finală ale turneului 
de la Bologna, primul concurs con- 
tind pentru grupa a 3-a a Circuitului 
WCT. In „optimi", Ion Țiriac l-a în- 
tilnit pe suedezul Ove Bengtson, în 
fața căruia a obținut o victorie clară, 
în două seturi : 6—3, 6—1, Performe
rul zilei a fost australianul Colin 
Dibley, care a reușit să-l elimine cu 
3—6, 6—3 6—4 pe campionul ceho
slovac Jan Kodes, al doilea favorit 
al turneului. Alte rezultate : Cox — 
Gisbert 6—2, 6—3; Panatta — Baraz- 
zutti 6—4, 6—7, 7—5.

In turneul „indoor" de la 
Birmingham (Alabama), jucătorul ro
mân Ion Sântei l-a întrecut cu 2—6, 
6—4, 6—4 pe americanul Patrick 
Dupre. în celelalte trei partide dis
putate s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Sandy Mayer — Anand 
Amritraj 7—6, 6—2; Belus Prejoux
— Toma Ovici 6—3, 6—1; Ch. Owens
— Pinto Bravo 6—7, 6—1, 7—6.

SI IUGOSLAVIEI
un mare interes, Zrenjanin (locali
tate aflată la 60 km de Belgrad) 
fiind un important centru pugilistic, 
care a produs în trecut mari vedete, 
ca Vujin și Toth. Se prevede ca în- 
tîlnirea să fie urmărită de aproape 
5 000 de spectatori.

încă de la sosirea sa la hotelul 
Vojvodina, echipa țării noastre a fost 
înconjurată cu multă atenție de iu
bitorii de sport. Joi, tinerii noștri 
boxeri au fost oaspeții muncitorilor 
fabricilor „Udarnik" și „Proleter". 
Dimineața, intr-un cadru festiv, echi
pele României și Iugoslaviei au fost 
primite la primăria orașului.

Deși întilnirea cu echipa tării ve
cină se anunță foarte dificilă, nutrim 
speranța că băieții noștri vor lupta 
cu toată energia pentru a demonstra 
valoarea pugilatului din țara noastră. 
Antrenorii T. Niculescu și C. Ciucă, 
vor prezenta următoarea formație : 
Rușit, Robu. Buzduceanu, Ghiță, 
Sirbu, Hajnal, Cimpoieșu, Istrate, 
Didea, Matachi și Dafinoiu. Duminică 
dimineața, la Zrenjanin sau alt oraș 
care urmează să fie desemnat, boxe
rii români vor susține o nouă întîl- 
nire.

Paul OCHIALBI

PREGĂTIRILE 
SPORTIVILOR CHINEZI 

PENTRU JOCURILE 
ASIATICE

PEKIN, 14 (Agerpres). — Federația 
națională a sporturilor din R.P. Chi
neză a adoptat. în cadrul unei reuni
uni desfășurată recent la Pekin, o 
serie de hotărîri în legătură cu pre
gătirile pentru participarea sportivilor 
chinezi la cea de-a 7-a ediție a Jocu
rilor sportive asiatice, care urmează 
să se desfășoare anul acesta la Tehe
ran— relatează agenția China Nouă.

Cu acest prilej, Federația sporturi
lor a R. P. Chineze exprimă mulțumi
rile sale organizațiilor sportive din ță
rile asiatice care au sprijinit drepturile 
legitime ale Federației chineze și ex
cluderea organizației ciankaișiste din 
Federația jocurilor asiatice. Totodată, 
Federația sporturilor a R.P. Chineze 
a hotărît să informeze organizațiile 
sportive și sportivii din provincia 
Taivan că sînt invitați să participe, 
alături de organizațiile sportive din 
întreaga Chină, la fazele de selecție 
ce vor avea loc la Pekin, în vederea 
alcătuirii unei echipe naționale pen
tru cea de-a 7-a ediție a Jocurilor 
sportive asiatice.

COLABORĂRII SPORTIVE
ROMÂNO-LIBANEZE

CAMPIONATELE 
DE ATLETISM

„INDOOR"
ALE U.R.S.S.

MOSCOVA. 14 (Agerpres). — Au 
început campionatele de atletism pe 
teren acoperit ale U.R.S.S., competiție 
la startul căreia sînt prezenți spor
tivi din 10 țâri, printre care și Româ
nia,

Săritura in lungime femei, a fost 
dominată de sportivele sovietice. A 
ciștigat Margarita Treinite — 6.28 m, 
urmată de Nina Gavrilova — 6,28 m 
și Nadejda Tkacenko — 6.12 m. At
leta româncă Viorica Viscopoleanu 
s-a situat pe locul patru, cu 6-10 m. 
Cursa feminină de 1 500 m s-a înche
iat cu victoria Tamarei Kazacikova 
(U.R.S.S.) — 4:20.5, iar in proba mas
culină, pe primul loc s-a clasat 
Piotr Anisin (U.R.S.S.) — 3:48,8.

în seriile curselor de sprint pe 
60 m, Valeri Borzov a fost cronome
trat in 6,5, iar în cursa feminină 
sprintera vest-germană Anncgrcth 
Richter a realizat 7,2.

1000 m-in programul olimpic 
de patinaj viteză

Comisia executivă a Comitetului 
internațional olimpic, reunită la 
Lausanne, a hotărît includerea 
probei masculine de 1 000 m în 
programul concursului de patinaj 
viteză din cadrul viitoarelor Jocuri 
Olimpice de iarnă de la Innsbruck.

De asemenea, s-a hotărît ca la 
competiția de gimnastică a Olim
piadei de la Montreal să participe 
cite 12 echipe (bărbați, femei), al
cătuite din cîte șase concurenți.

VIKTOR K0RC1N0I —AL
NEW YORK, 14 (Agerpres). — Obți- 

nînd a treia victorie în meciul pe care 
l-a susținut cu brazilianul Henrlque 
Costa Mecking, marele maestru sovie
tic Viktor Korclnoi s-a calificat pen
tru semifinalele turneului candldaților 
la titlul mondial de șah. în partida a 
13-a a meciului de la Augusta (Geor
gia), m,arele maestru sovietic cu pie
sele albe, a jucat deschiderea Benoni. 
Mecking a adoptat varianta Fischer, 
dar nu a găsit cea mai bună conti
nuare și la mutarea a 42-a a cedat.

TREILEA SEMIFINALIST
Scor final : 3—1 (celelalte 9 partide 
fiind remize).

în semifinală. Viktor Korclnoi ur
mează să-l întilnească pe clșttgătorul 
meciului Tigran Petrosian (U.R.S.S.) 
— Lajos Portlsch (Ungaria), care se 
află în plină desfășurare la Palma de 
Mallorca. După cum se știe, cealaltă 
semifinală se va disputa între fostul 
campion mondial Boris Spasski 
(U.R.S.S.) șl revelația anului șahlst 
1973, tînărul său compatriot Anatoli 
Karpov.

De mulți ani, între sportivii 
țării noastre și cei ai Libanului 
s-au statornicit frumoase și trai
nice legături de pretenie și co
laborare. în mai multe ramuri 
sportive, reprezentanții celor 
două țări s-au aflat împreună 
la start, iar vizitele reciproce au 
punctat adeseori dezvoltarea a- 
cestor relații. Fotbalul este una 
dintre disciplinele care au avut 
pe agenda ei numeroase mani
festări româno-libaneze.

In Liban, fotbalul are cea mai 
mare șl mai populară răspîndire 
dintre toate ramurile sportive. 
Federația de specialitate, înfiin
țată în 1933 și afiliată la F.I.F.A. 
trei ani mai tîrziu, a acționat 
neîncetat pentru creșterea, sub 
toate aspectele, a acestei disci
pline. Mai cu seamă, în ultimii 
ani, progresele înregistrate sînt 
remarcabile și ele au făcut ca 
fotbalul libanez să apară în 
toate marile competiții inter- 
cluburi sau inter-reprezentative. 
Faima și forța cluburilor liba
neze au crescut și ele și astăzi 
numele lui Homenetmen sau 
Racing — de pildă — sînt cu
noscute în multe țări ale lumii. 
Peste 5000 de jucători sînt în
scriși ta controalele federației, 
iar meciurile campionatului stat 
urmărite cu mare interes de 
spectatorii din Beirut și din alte 
orașe.

De mai mulți ani, turneele 
formațiilor noastre în Liban au 
devenit tradiționale și se desfă
șoară cu regularitate. Mai cu 
seamă in pragul noului sezon, 
echipele de prima categorie ale 
fotbalului nostru sînt invitate 
pentru turnee cu cele mai bu
ne formații ale Libanului. Jocu
rile acestea sînt excelent pri

mite și ele înregistrează cifre 
ridicate de spectatori, ca și reu
șite pe plan tehnic. Totdeauna, 
echipele românești s-au bucurat 
de o primire și o găzduire cu 
totul excepționale în Liban. 
Echipe ca Steaua, U.T.A., Rapid, 
etc. stat foarte cunoscute la 
Beirut.

în una dintre cele mai recente 
evoluții în capitala libaneză s-a 
produs liderul campionatului 
nostru, Universitatea Craiova. 
Jocurile ei, în compania lui 
Homenetmen și Racing, au fost 
călduros aplaudate de către 
spectatorii prezenți. Antrenorul 
craiovenilor, Constantin Cemă- 
ianu, ne spunea la înapoiere că 
a rămas foarte impresionat de 
numeroasele dovezi de prietenie, 
de admirabilele condiții de găz
duire și de pregătire pe care 
echipa sa le-a găsit ta Liban. 
„Așa cum am declarat și gazde
lor noastre, ziariștilor și radio- 
reporterilor din Liban, nu vom 
uita simpatia și grija cu care 
am fost înconjurați. Primul lu
cru pe care îl fac, acum, la 
înapoiere, este să mulțumesc din 
nou pentru orele admirabile pe
trecute în Liban", mărturisea C. 
Cemăianu. Ca o expresie a co
laborării româno-libaneze este 
și faptul că unul dintre antre
norii noștri, Ionică Bogdan, este 
de mai multe sezoane conducă
torul tehnic al uneia dintre 
fruntașele fotbalului libanez, 
Racing Beirut, cu care a și efec
tuat cîteva turnee în țara noas
tră.

Numeroasele fapte ale cola
borării sportive româno-libaneze 
sînt și ele o importantă expre
sie a relațiilor de prietenie ce 
leagă cele două popoare.

„Fotbal", sculptură în bronz de 
I. M. Ceaikov

ECHIPA IUGOSLAVIEI A OBȚINUT 
0 VICTORIE PE DEPLIN MEDITATĂ

Așadar, Iugoslavia este cea de a 
16-a participantă la turneul final al 
campionatului mondial. Ea va avea 
cinstea să inaugureze cea de a X-a 
ediție a acestei mari confruntări fot
balistice în meciul cu Brazilia, cam
pioană mondială, programat la 13 iu
nie. la Frankfurt pe Main

Așteptat cu mare interes, nu numai 
in Europa, ci și pe alte continente, 
meciul de 
slaviei și 
merit de 
scorul de 
întilnirea 
perioritatea formației victorioase, toa
te comentariile subliniază evoluția sa 
superioară.

Meciul a început într-o ușoară notă 
de dominare a iugoslavilor. în min. 
6, Geaici face o splendidă fentă, tri
mite spre poartă o pasă ideală, care 
însă nu este interceptată. A urmat 
apoi un șut periculos al lui Garate.

baraj dintre echipele Iugo- 
Spaniei a fost ciștigat pe 
fotbaliștii iugoslavi. Deși 
1—0 cu care a luat sfîrșit 
nu exprimă îndeajuns su-

PRIMELE ECOURI
MADRID. — Comentatorii de fotbal 

din Spania au recunoscut In unanimi
tate superioritatea 
Ziarul 
scrie : 
un Joc 
a fost 
loare».

RIO DE JANEIRO. Meciul de la
Frankfurt pe Main a fost urmărit pe 
ecranele televizoarelor. în ~
Claudio Coutinno, L .
pregătirea fizică a selecționatei 
zlllene, a declarat : ._____
o echipă excelentă. Tehnica Jucătorilor 
este foarte bună. Iar condiția fizică, 
remarcabilă, înaintașii spanioli m-au 
surprins în tnod neplăcut prin 
spiritului creator". ~ 
țional brazilian 
„Iugoslavia va fl, 
sar dificil pentru 
vorbind, formația ____
partener neeonvlngător".

MtJNCHEN. Presa vest-germană sub
liniază meritele fotbaliștilor iugoslavi, 
„BILDZEITUNG", sub semnătura fos
tului antrenor ai echipei Atletico Ma
drid, Max Merkel, scrie : „Vechile 
glorii ale fotbalului spaniol — Aman- 
clo, Garate șl Valdez — au fost arme 
fără efect, în timp ce Iugoslavii au 
strălucit mai ales prin strategul Oblak, 
inepuizabil Ia mijlocul terenului, șl ex
trema Petkovici". Ziarul „KOLNISCHER 
RUNDSCHAU" relevă faptul că „spa
niolii nu au avut nici combativitate, 
nici moral pentru a se impune sau 
a redresa situația. Iugoslavia. in 
schimb, practică un fotbal modern și 
inteligent. Apărătorii ei inalți au ani
hilat atacurile formației spaniole".

echlpei iugoslave. 
„NUEVO DI ARIO" din Madrid 
„Kunala si băieții lui au făcui 
lamentabil. Selecționata spaniolă 
lipsită de imaginație și de va-

Brazilia, 
care răspunde de 

' bra- 
„Iugoslavll posedă

înaintașii spanioli m-au 
: „.Li lip»»
Cunoscutul Intema- 
Jalrzlnho a snua • 
probabil, un adver- 
nol, dar la drept 
spaniolă a fost un

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U. R. S. S.:

0 TEMĂ ETERNĂ 
DE INSPIRAȚIE — 

SPORTUL
— Atacantul țîșnește spre poartă. 

Un apărător îi iese in cale și în
cearcă să-l deposedeze prin alune
care. O fentă și o bruscă țișnire 
înainte. Fundașul a rămas în ur
mă si urmează năpraznicul șut la 
poartă...

Aceasta este tema unei frumoase 
sculpturi intitulată „Fotbal", opera 
maestrului emerit al artei din 
U.R.S.S. Iosif Moiseevici Ceaikov, 
care înfrumusețează zona verde 
din fața Galeriei Tretiakov, unul 
din marile muzee de artă alo capi
talei sovietice Ceaikov, astăzi în 
virstă de 85 de ani, și-a sărbătorit 
de curind 60 de ani de activitate 
artistică. în creația sa, sportul a 
fost o temă preferată, iar realiză
rile șale sînt caracteristice prin di
namica mișcării rezultată dintr-o 
perfectă cunoaștere a tehnicii dife
ritelor discipline sportive pe care 
le-a înfățișat în basoreliefuri și 
sculpturi. O succintă enumerare a 
compozițiilor sale premiate de-a

lungul carierei este mai mult de
cît elocventă : Acrobații, Motori
ei ist, Planoriștii, Volei Gimnasti
că. Cursa de garduri, Cros, etc. 
sînt realizări pline de expresie și 
mișcare, sintetizînd în atitudini de 
mare plasticitate frumusețea spor
tului respectiv.

Expoziția organizată cu prilejul 
jubileului personal al artistului și 
al rodnicei sale longevități crea
toare se bucură de un deosebit suc
ces. Reproduceri miniaturizate 
ale sculpturilor expuse sînt cum
părate de numeroși amatori care 
tin să aibă în casă, pe lingă obiș
nuitele bibelouri, și asemenea rea
lizări artistice reamintind de spor
tul lor drag.

R. P. D. COREEANĂ :

CINCI OBIECTIVE
MAJORE

Sportul de masă, atit in timpul 
iernii cit și in* anotimpul de vară, 
se înscrie în coordonate majore in 
R.P.D. Coreeană. Dacă în urmă cu 
cițiva ani, se putea vorbi doar de 
fotbal ca sport cu răspindire de 
masă, la ora actuală, el este serios 
concurat de alte discipline mult iu
bito și intens practicate la orașe și 
sate. De pildă, de o mare populari

tate se bucură voleiul, atletismul, te
nisul de masă, tirul, gimnastica, bo-’ 
xul și halterele. în ultima vreme 'și 
sporturile pe gheață au luat uh' ddb- 
sebit avînt, dovadă fiind zecile de. 
mii de tineri care au indi*fcgit .spor
tul pe patine, fie patinajul'1 artistic, 
cel de viteză sau hocheiul. InAafară 
de sălile dotate cu gheață artificială, 
unde aceste sporturi cunosc, o activi
tate pe aproape întreg parcursul ana- ; 
lui, în lunile de iarnă, cînd rrîețcurVfH 
din termometre coboară sub 0 grade,!: 
sint folosite numeroase patinoare .iist® 
turale, amenajate pe luciul ghbțiî 
lacurilor și al riurilor.

O importantă deosebită se acordă 
sportului praeticat.de elevii de vîrstă 
școlară. în orașul Kesong de pildă, 
nu mai puțin de 2000 de pionieri 
sint angrenați într-o activitate spor
tivă continuă, înțelegînd prin aceasta 
patru antrenamente pe săptămînă !

După cum a declarat recent, Kim 
Dik Ciun, vicepreședintele organiza
ției sportive din R.P.D. Coreeană, 
in prezent, in centrul atenției se si
tuează cinci obiective majore în do
meniul educației fizice din această 
țară : 1. Continuarea și lărgirea con
tinuă a activității sportive multilate
rale in rîndul pionierilor și școlarilor. 
2. Dezvoltarea în continuare a spor
turilor tehnice. 3. Continua creștere 
a sportului de performanță. 4. Pregă
tirea cadrelor de antrenori și instruc
tori la cel mai înalt nivel. 5. Acor
darea unei mai mari atenții sportu
lui de mase la orașe și sate.

R. P. BULGARIA:

după care, in min. 13, s-a marcat 
singurul gol :*1 meciului. Petkovici a 
fost faultr» in apropierea coltului ca
reului mare, tot el a executat lovi
tura liberă, 
linski. 
bar — 
care a 
acesta 
lungă perioadă 
care nu au fost 
te și organizate.
nu se ridică timp de aproape 20 de 
minute la valoarea scontată. învinșii 
au atacat mai mult, dar fără orizont. 
Din min. 65 insă, practic pe gazon 
nu se mai afla decît o singură for
mație : cea a Iugoslaviei. Cele două 
schimbări operate de antrenorul Ku- 
bala n-au adus nici o îmbunătățire 
in formația iberică. Jucătorii spanioli 
păreau obosiți, incapabili să facă față 
acțiunilor dezlănțuite ale adversarilor, 
care au și ratat două mari 
min. 83 și 85.

S-au remarcat îndeosebi 
Bulian, Katalinski și Geaici 
vingători, în timp ce de Ia spanioli 
e greu de evidențiat vreun jucător. 
Arbitrul belgian Vital Loraux a con
dus corect echipele :

IUGOSLAVIA : Măriei — Boghice- 
viei, Ilagibagi. Bulian. Katalinski, 
Oblak. Petkovici, Karasi, Surjak, A- 
cimovici, Geaici.

SPANIA : Iribar — Sol, Martinez, 
Benito, Urla, Perez (Marcial), Clara- 
munt, Asensi, Amancio (Qulni), Ga* 
rate, Valdez.

care a ajuns la Kata- 
Acesta a șutat cu capul. Iri- 
neatent — a respins balonul, 

ajuns din nou la Katalinski și 
a reluat în gol ! A urmat o 

do acțiuni spaniole, 
suficient de insișten- 
După pauză, meciul

ocazii în

Măriei, 
de la in

Iugoslavul Surjak se înalță în careul spaniol, dar șutul său va trece peste 
poarta apărată de Iribar. In stingă, Katalinski (nr. 5), autorul golului 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

FORMULE NOI ÎN CAMPIONATELE
U.R.S.S. ȘI UNGARIEI

Cu începere din acest an, noua ediție 
a campionatului U.R.S.S. pe 1974 se va 
desfășura după o altă formulă. După 
cum se știe, anul trecut, meciurile 
care s-au terminat la egalitate după 
cele 90 de minute de joc, au fost ur
mate de lovituri de la XI m, pentru 
a fi desemnată formația învingătoare. 
Acum, acest regulament a fost schim
bat, î-n sensul că numai la acele par
tide care se încheie cu un scor alb 
(0—0) se vor executa în continuare 
loviturile de la 11 m pentru desemna
rea echipei învingătoare. O altă nou
tate prevăzută în actualul regulament 
este aceea a zilelor de desfășurare a 
partidelor. In lunile aprilie, septem
brie, octombrie șl noiembrie, marea 
majoritate a jocurilor vor fi progra-

mate la zile fixe, simbăta șl dumi
nica, în timp ce în lunile mai, iunie. 
Iulie șl august ele pot avea loc șl în 
cursul «ăptăminll.

Cu începere din sezonul oompetlțio- 
nal 1974—1975 se reorganizează desfă
șurarea campionatelor naționale din 
Ungaria. Prima divizie va cuprinde 
16 echipe (în loc de 14, cîte sînt acum), 
a doua divizie 20 (In loc de 16), iar 
divizia _ .. .
cite 20 de formații. In felul acesta, 
se va 
cele trei divizii de la 226 la 116. Fe
derația de specialitate din Ungaria a 
recurs la această măsură tn scopul
unei mai bune selecții a jucătorilor șl 
a promovării lor în diviziile supe
rioare.

trata va avea 4 grupe de

reduce numărul echipelor din

Ieri In turneul internațional 
de fotbal de la Viareggio 
SELECȚIONATA DE TINERET 
(21 DE ANI)—NAPOLI 0-0

A XXVI-a emțle a turneului interna
țional de fotbal de la Viareggio a de
butat, miercuri, cu partida Florentina 
— Ferencvaros 3—1 (3—0). iieri după-a- 
miază. selecționata noastră de tineret 
a întilnlt în orașul La Spezla formația 
Napoll. Pe un teren moale, în fața a 
5 000 de spectatori, formația noastră a 
reușit un Joc bun, aplaudat, mal ales 
în repriza secundă, cînd a dominat ca
tegoric, dar a și ratat foarte mult. In 
mln. 55 Trandafilon a înscris un gol pe 
care arbitrul italian Grassi ■ l-a anulat. 
Selecționata română a utilizat următoa
rea formație : Lăzăreanu — Purtata,
Naghi, Constantinescu, Lucuță — Schepp, 
Rîșniță — Crișan, Stăncescu (min. 70 Ba- 
tacliu), Nedelcu (min. 80 Stoica), Tran
dafilon.

Partida-retur se va disputa sîmbătă.

SPERANȚELE 
HOCHEiȘTILOR

Deși este un sport fără tradiție 
deosebită în Bulgaria, hocheiul pe 
gheață a început să aibă priză se
rioasă. Spectatorii vin în număr 
din ce în ce mai mare la patinoar, 
iar echipele, în special reprezen- 
tativa_ țării, au început să progre
seze într-un ritm spectaculos. Re* 
cent, selecționata Bulgariei. care 
va participa la întrecerile grupei 
C a campionatelor mondiale, a în
vins de două ori, la ea acasă, re
prezentativa Franței. Antrenorul 
sovietic, V. Aleksandrov, care a 
instruit mult timp pe hocheiștii 
bulgari, a făcut o treabă bună. 
Roadele muncii sale (a antrena- 
mente’or intense de patinaj, de 
tehnică și tactică de joc) au în
ceput să se arate. Satisfacția cea 
mai mare ar fi însă dacă la între
cerile grupei C. de la Grenoble, 
reprezentativa bulgară ar «termina 
pe locul fruntaș, care i-ar asigu
ra, pentru prima oară, calificarea 
în eșalonul secund al mondialelor.

în campionatul național, fosta 
campioană, Ț.S.K.A. Cerveno .Zna- 
me-Sofia, continuă să se afle 
în fruntea clasamentului, cu un 
consistent avantaj de 8 puncte, 
ceea ce practic îi asigură menți
nerea titlului.

• TELEX 9
Consiliul mondial al boxului a aplicat 
o amendă de 10 000 de dolari campio
nului mondial la categoria mijlocie, 
argentinianul Carlos Monzon, care a 
refuzat să efectueze controlul anti
doping după meclui susținut șîmbăta 
trecută, la Puteaux, cu mexicanul 
Jose Napoles,

Tn prima ai a turneului feminin de 
handbal de Ia Heb (Cehoslovacia), re
prezentativa Cehoslovaciei a întrecut 
cu scorul de 20—7 (7—3) formația
Bulgariei. Intr-un alt joc, echipa Un
gariei a dispus cu 16—11 (8—5) de se
lecționata de Junioare a țării gazdă. 
■
La GBteborg, întilnirea internațională 
de hochei dintre echipele Cehoslovaciei 
șl Suediei a revenit oaspeților cu sco
rul de 5—2 (1—0, 2—1, 2—1), prin punc
tele înscrise de Hlinka (2), Nedoman- 
sky (2) șl J. Holik. Pentru formația 
suedeză au marcat Daabraten și An
derson.
Ml
La 16 februarie începe Ia Kislovodsk 
turneul de baraj pentru desemnarea 
a două participante la turneul candi
datelor Ia titlul mondial feminin, de
ținut de Nona Gaprindașvlll (U.R.S.S.).
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