
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN LIBAN
ÎA doua zi a vizitei s-a desfășurat sub

ascendente a relațiilor bilaterale, in spiritul prieteniei

tradiționale dintre cele doua țâri și popoare

semnul evoluției continuu
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După primirea călduroasă făcută 
joi, la Beirut, șefului statului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ziua de 
vineri a prilejuit o serie de contacte 
nemijlocite cu realitățile de azi ale 
Libanului — vizitarea unei mari în
treprinderi din capitală, convorbiri 
oficiale la nivel înalt, înlîlniri cu di
ferite personalități ale vieții politice 
șl economice libaneze.

Este o zi minunată, cu cer de 
azur, care dă un plus de culoare 
și frumusețe acestui splendid oraș.

Pe platoul din fața Palatului pre
zidențial, ieri, la ora 8,30 au fost 
înălțate pe catarge drapelele de stat 
ale României și Libanului, ceremo
nial care deschide, aici, cea de-a 
doua zi a vizitei oficiale a președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă de la reședință spre centrul 
orașului, unde președintele Consiliu
lui de Stat ai României, Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană de flori 
Ia Monumentul soldatului necunoscut.

Un mare număr de locuitori ai 
capitalei, aflați în piața unde a avut 
loc solemnitatea, aclamă călduros pe 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă apoi spre zona din apropie
rea aeroportului internațional Beirut, 
unde sînt vizitate Atelierele de re
parații și asistență pentru avioane 
ale companiei aeriene naționale 
„Middle East Airways".

înaltului oaspete român i se face 
o primire entuziastă. La intrarea în 
incinta întreprinderii, pe o mare 
pancartă sînt scrise în limba română 
cuvintele : „Fiți bine venit în mij
locul nostru, mult stimate domnule 
președinte Nicolae Ceaușescu". în 
număr impresionant, muncitori și spe
cialiști ai atelierelor aclamă îndelung 
pe șeful statului român.

Adresindu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de

administrație' al atelierelor evocă 
tradițiile de prietenie dintre Liban 
și România, ce urcă departe în susul 
istoriei celor două țări.

în aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu răspun
de gazdelor.

Gazdele prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o fotografic-portrct a sa, 
cu rugămintea de a le face onoarea 
de a o semna. Mulțumind, președin
tele Consiliului de administrație de
clară : „Vreau să 
Ie președinte, cit 
extraordinară este 
turor cetățenilor 
dumneavoastră".

La plecare, asistăm din nou Ia o 
caldă manifestație de simpatie din 
partea muncitorilor și specialiștilor 
față de conducătorul statului român. 
Aceeași atmosferă aveam s-o reîntâl
nim și de-a lungul traseului străbătut 
de coloana oficială spre reședință.

★
La Palatul prezidențial de la Baabda, 

au început vineri dimineața convorbi
rile oficiale între președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Republicii Liban, Suleiman 
Frangieh.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de 
nească.

vă asigur, domnu- 
de înaltă și de 
cota admirației tu- 
Libanului față de

cordialitate, prietc-

★
Joi seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat ai Republicii So
cialiste România, s-a intilnit, la re
ședința care i-a fost pusă la dispozi
ție in timpul vizitei în Liban, cu o 
delegație a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, in frunte cu Ya
sser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv.

Cu prilejul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat

au avut un larg schimb de păreri cu 
privire la evoluția situației din Orien
tul Mijlociu, realizarea unei păci 
drepte, trainice, in această zonă și 
reglementarea problemelor poporului 
palestinian în spiritul intereselor și 
aspirațiilor sale naționale.

★
în cursul după-amiezii de vineri, 

președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o 
întâlnire la Palatul prezidențial cu re
prezentanți ai Camerelor de Comerț 
și Industrie din Liban.

★
Vineri după-amiază tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, Secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, s-a întâlnit 
— la reședința rezervată in timpul 

Liban — cu Assem Kansou, 
general al Partidului Baas.

★
după-amiază, tovarășul 

secretar general

vizitei în 
secretarul

Vineri
Nicolae Ceaușescu,
al Partidului Comunist Român, a pri
mit o delegație a Partidului Comunist 
Libanez, compusă din Nadim A'ooul 
Samad, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P. C. Libanez, 
Artin Madoian, membru al Biroului 
Politic și J. Farhat, membru alC.C. 
al P. C. Libanez, iar seara 
Torbey, secretar al C.C. al 
Socialist Progresist.

★
Vineri scara, președintele 

lui de Stat al Republicii 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit un dineu oficial. în saloa
nele Palatului prezidențial din Beirut, 
in onoarea președintelui • Republicii 
Liban, Suleiman Frangieh.

Dineul oficial s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de calda prietenie.

pe Emiie
Partidului

Consiliu- 
Socialiste

MARIA ClMPE ANU-CRISTEA SI IOAN BOBIT
•> ’1

A

DE COBORÎRE

VOLEIBALISTELE
A A

DE LA RAPID INTILNESC
PE N.I.M. BUDAPESTA

Sala G-iulești găzduiește azi. de la ora 
18.30. partida retur dintre echipele femi
nine Rapid București și N.I.M. Buda
pesta, conțin d pentru, turul al treilea al 
Cupei campionilor europeni, meci deci
siv pentru calificarea în turneul final a1 
competiției.

Din sextetele antrenate de Davila Plo
con și Hera Gabor fac parte o serie de 
voleibaliste bine cunoscute publicului, 
cum ar fi Eugenia Rebac, Florica Fugiși. 
Constanța Bălășoiu. Martha Szekely. 
Elena Crișan de la Rapid, respectiv 
Gerhardt. Buzek, Banhegyi, Szalay, 
Steiner, Enekeș.

întîlnirea va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din R.D. Ge*mană (Albrecht 
și Nagel).

(prin tele 
de vineri 

și în alte 
spectacu- 

alpin. în

POIANA BRAȘOV, 15 
fon). Proba 
s-a dovedit 
împrejurări 
loasă cursă 
ciuda valului de căldură care to
pește în mod îngrijorător zăpada, 
în pofida unor înșelătoare aparențe 
de zăpadă moale, nealunecoasă, 
Pîrtia Lupului a fost, totuși, extrem 
de rapidă. Mărturie stau timpii 
realizați de primii trei clasați, 
lungimea totală de cca 2800 m, 
750 m diferență de nivel, ceea 
indică o medie orară apropiată 
100 km la oră, cu mult depășită 
anumite porțiuni. Avertizați 
coborîrile din ajun, 
dur, înghețat, concurenții nu 
fost prea numeroși astăzi (n.r. ieri) 
la startul probei de coborîre — 25 
băieți și 10 fete —, dar s-au gru
pat, pentru a-și desemna campio
nul, cei mai valoroși, specialiști ai 
genului.

loan 
neri o 
proba 
multă 
la el. Tracasat de deteriorarea unui 
schiu la ultimul antrenament, el a 
coborît joi seara în Brașov pentru 
a-1 schimba, a urcat noaptea, pe 
jos, pînă în Cristianul Mare, unde 
și-a montat legăturile pe schiuri, 
iar dimineața, totuși proaspăt, de
cis, hotărît cum nu l-am văzut 
niciodată, s-a prezentat la start cu 
convingerea intimă că titlul trebuie 
să-i revină. Din punct de vedere 
tehnic, coborîrea sa este fără re
proș. Grupat, aero-dmamic, antici- 
pînd schimbările de înclinație și 
tăind" virajele, Bobiț a coborît

de coborîre 
a fi — ca 
— cea mai 
a schiului

de 
cu 
ce 
de 
pe 
de 

pe un strat 
au

Bobiț (Dinamd) a făcut vi- 
cursă excepțională, făcînd 

unei maturități pe care de 
vreme schiul o aștepta de

impecabil, păstrînd. i- 
mediat după start, un 
avantaj pe care și l-a 
mărit pînă la sosire.

Pe locurile 2—3, la 
egalitate, Dan Cristea 
și Virgil Brenci, care 
au făcut curse bune, 
rapide, la limita de si
guranță și credem că 
nu au obținut primul 
loc din cauza unei erori 
comise la intrarea în 
porțiunea cea mai difi
cilă a traseului, „S“ 
mare. Mențiune cu to
tul specială merită Do
rin Munteanu (C.S.U. 
Brașov). Prin antece
dentele sale în această 
disciplină, era conside
rat principalul 
Pornind cu nr. 
start, a coborît 
nos, căutând 
nent linia ideală 
alunecare și păstrarea 
poziției celei mai aero
dinamice. Cu 40 de me
tri înainte de a trece 
linia de sosire, pe un 
plat fals, cu ondulâții 
de teren, el a rămas 
pe spate (din dorința 
de a aluneca mai 
bine), s-a lăsat dezechilibrat, a că
zut și nu a mai trecut linia de 
sosire. Pînă în acel punct el se 
afla la egalitate cu loan Bobiț, iar

Mihai BARA

favorit.
1 de 

vertigi- 
perma- 

de

CONCURS DE SELECȚIE
LA LUPTE

CUPA DINAMO BRAȘOV“ LA BIATLON

(Continuare in pag. a 4-a)

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 4-a)

măsură zăpada. Astfel că, pentru 
a amenaja traseele, organizatorii și 
corpul de arbitri au făcut în ziua 
precedentă eforturi deosebite — a-

Pe pirtiile de la Sonata se întrec concurenți pentru etapa județeană Mureș, la schi
Foto : Andrei LUCA

Ioan Bobiț (Dinamo Brașov), campion național 
la coborîre Foto : D. NEAGU

IN „TROFEUL IAȘULUI

CUPA TINERETULUI": întrecerile premergătoare fazei finale
*

ÎN CAPITALĂ: NUMEROASE COMPETIȚIII DE MASĂ
acestei săptămîni va fi 

o seamă de întreceri spor-
Sfirșitul 

marcat de 
tive de masă organizate de C.M.E.F.S. 
București. Majoritatea acestora vor 
conta pentru etapele pe sectoare ale 
„Cupei tineretului". Astfel, ultimele 
competiții de tenis de masă (înaintea 
finalei) vor avea loc după cum ur
mează : pentru elevii din școlile ge
nerale ale Sectorului 4 întrecerile se 
vor desfășura duminică, începînd de 
la ora 9,30 la Școala generală nr.

75. De la aceeași oră, în 
lui școlar I.O.R., se vor 
vii liceelor și școlilor 
din același sector.

Vor mai avea loc finale pe sec
toare la șah organizate duminică de 
la ora 9,30, în sala Școlii generale 
nr. 75 și în sala Grupului școlar 
I.O.R.

Tot 
astăzi 
de la

sala Grupu- 
întrece ele- 
profesionale,

în cadrul ,,Cupei tineretului", 
de la ora 8,30, pe patinoarul 
Floreasca, vor avea loc între-

ceri de viteză, precum, și competiții 
dotate cu „Cupa 16 Februarie".

Duminică, începînd de la ora 9, pe 
pirtiile de la Predeal va avea loc 
etapa municipală la schi și săniuțe, 
rezervată tuturor categoriilor de con- 
curenți

Revenind în Capitală, tot duminică, 
în pădurea Băneasa, începînd de la 

va avea loc un concurs de 
iar de la ora 11, 
preșcolarii vor fi 
unui atractiv con- 
biciclete, trotinete

ora 9,
orientare turistică, 
pe șoseaua Sălaj, 
prezenți la startul 
curs de triciclete, 
și patine pe rotile.

In întreaga țară S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE 
ETAPEI JUDEȚENE LA SĂNIUȚE

Gheorghe Girniță învingător la 10 km

CONCURSURI Șl COMPETIȚII 
DOTATE CU „CUPA 16 FEBRUARIE"

Cinstind memoria eroilor muncitori căzuți în luptele din 
februarie 1933, numeroși sportivi din întreaga țară au fost prezenți 
(iar alții vor participa în aceste zile) la o serie de întreceri cu 
caracter festiv. Iată relatări de la
Gală de box la „Grivița Roșie"

SINAIA, (Prin telefon). Pe vechiul 
drum spre Cota 1 400 s-au disputat 
întrecerile etapei județene Prahova 

. la săniuțe, în cadrul ,,Cupei tinere
tului". Colaborarea dintre C.J.E.F.S., 
inspectoratul școlar și Consiliul ju
dețean al Organizației pionierilor a

corespondenții noștri: (Continuare în pag. a 3-a)

POIANA BRAȘOV, 15 (prin te
lefon). — La o săptămînă după 
campionatele naționale de fond ale 
seniorilor, traseele din Poiana 
mică (Lunca lui Bălan) au găzduit 
o altă manifestare sportivă de an
vergură. Este vorba de concursul 
internațional de biatlon dotat cu 
„Cupa Dinamo Brașov", aflat anul 
acesta la a Hl-a ediție. La startul 
probei de 10 km — cursă experi
mentată în premieră în țara noas
tră — s-au aliniat 25 de sportivi 
reprezentînd cluburile Dynamo 
Zienwaldt (R.D.Germană), Rude 
Hvezda Harakovo (Cehoslovacia), 
precum și Dinamo Brașov, A.S.A. 
Brașov și Institutul Pedagogic 
Oradea.

Ce este cursa de biatlon pe 10 
km ? Introducerea ei în programul 
competițional internațional (prevă
zută, de altfel, a se disputa și la 
C.M. de la Minsk), urmărește în 
principal mărirea gradului de spec
taculozitate pentru public și de in
teres pentru concurenți. Spectato
rii pot intra concomitent în contact 
cu rezultatele tragerilor, întrucît 
în poligon se țintesc baloane și ta
lere, ușor detectabile cu ochiul li
ber. Prin micșorarea distanței de 
alergare pe schiuri, de la 20 de km 
(pentru seniori) la numai 10 km, 
crește viteza de derulare a con
cursului și prin aceasta este captat 
însuși interesul sportivilor. în con
cluzie, proba de 10 km biatlon în
trunește calități spectaculare spori
te, menite să trezească în și mai 
mare măsură interesul față de a- 
ceastă atît de frumoasă disciplină 
sportivă de iarnă.

Dar. să revenim la întrecerile 
„Cupei Dinamo". Condițiile natu
rale n-au fost de loc prielnice con
cursului. Valui de căldură, ce s-a 
abătut în ultima săptămînă asupra 
Poienii Brașov, a topit în mare

UNIVERSITATEA IAȘI
în ziua a III-a a competiției in

ternaționale de handbal feminin 
„Trofeul lașului" s-au întâlnit cele 
două formații neînvinse pînă 
atunci. Universitatea Iași și Tex
tila Buhuși. După un joc frumos 
și echilibrat în prima repriză, stu
dentele s-au detașfet, cîștigînd der- 
by-ul cu 14—7 (5—4). De semnalat 
apărarea slabă, în final, a jucătoa
relor de la Textila. Cele mai multe 
goluri le-au înscris : • Stamatîn 
Cojocăriță cîte 4 — pentru 
sitatea, respectiv Floarea 3 
leru 2.

In celelalte partide s-au 
trat următoarele rezultate :

Iscoj Chișinău — Start Lodz .

și 
Univer- 
și Sto-

înregis-

Pregătirile pentru J.O. ’

Astă seară, în sala de cultură a 
Clubului salariaților Uzinelor „Gri- 
vița Roșie" va avea loc o gală de 
box organizată sub auspiciile clu
bului sportiv Rapid și dotată cu 
„Cupa 16 Februarie".

Reuniunea se anunță a fi foarte 
interesantă, pe ring urmînd a urca 
o serie de pugiliști cunoscuți, 
printre care Ștefan Băiatu, Ghcor- 

Drăgan. Ion 
Stefanovici, 

Ivan și Ni-

la această fruirioasă acțiune spor
tivă.

Iată și cîștigătorii : ȘAH, cate
goria 11—14 ani, băieți — Costică 
Avram ; fete — Lulu Moise ; se
niori, bărbați — Georgel Cristea ; 
femei — Tatiana Panaite.

Tenis de masă : Alexandru 
Zwirn și Cornelia Cureana.

Alexandru Sîrbu, corespondent

ghe Pușcaș, Vasile 
Mageri, Constantin 
Cornel Hoduț, Vasile 
colae Paraschiv.

Daniel Diaconescu,

TULCEA : Concurs de lupte greco- 
romane

corespondent
TG. MUREȘ : întrecerea popica
rilor

Asociația sportivă C.F.R. Tg. 
Mureș organizează ediția a 20-a, 
jubiliară, a „Cupei 16 Februarie" 
ia popice. Au fost invitate o serie 
de echipe feroviare, printre care 
cele din Cluj, București, Timișoa
ra, Iași, Arad, Brașov, Teiuș, Ora
dea, ' Constanța, Sighișoara, Răz- 
boieni ș.a.

Pentru prima oară în istoria a- 
cestei competiții, la întreceri vor 
lua parte și echipe feminine re
prezentînd cluburile sportive Ra
pid București, Nicolina Iași și 
C.F.R. Tg. Mureș.

întâlnirile se vor disputa pe
echipe, perechi și individual.

loan PAUȘ, coresp. județean

Consiliul județean Tulcea pen
tru educație fizică și sport a or
ganizat de curînd un reușit con
curs de lupte greco-romane dotat 
cu „Cupa 16 Februarie". La con
curs au luat parte tineri de la 
Energia, Voința și Școala sportivă 
din localitate.

Cîștigătorii : 45 kg — Ion Iose- 
fides ; 48 kg — Gheorghe Pascu ; 
55 kg — Constantin Modroi ; 58 
kg — Pavel Crețu : 62 kg — Gheor
ghe Roibu ; 65 kg — Goncu Sa- 
pera ; 70 kg — Gheorghe Ivanov ; 
75 kg — Gheorghe 
kg — Ion Maranda ;
— Mircea Rond.

Pompiliu Comșa,

Damian ; 80
peste 80 kg

corespondent

Dumitru Spîrlea a cîștigat con
cursul de pentatlon modern

ADJUD : Competiții rezervate șa
hiștilor și jucătorilor de tenis de 
masă

La Adj ud au avut loc, timp de 
mai multe zile, Întreceri sportive 
de șah și tenis de masă dedicate 
zilei de 16 Februarie. Salariații 
importantului centru feroviar au 
răspuns cu însuflețire chemării 
comitetului sindical și organizației 
U.T.C., participînd în număr mare

Intre 11 și 14 februarie, în Bucu
rești a avut loc un concurs de 
„pentatlon" modem, dotat cu „Cupa 
16 Februarie". întrecerile s-au 
desfășurat la patru probe : scri
mă, tir, înot și cros. Victoria a 
revenit campionului tării, Dumitru 
Spîrlca (Olimpia București), cu 
4214 p. urmat de Fr. Rolik (Uni
versitatea Timișoara) — 4041 p, A. 
Covaci (Pedagogic Tg. 
3987 p, C. Călina — 
Nemțeanu — 3506 p, 
neanu — 3480 p (toți 

Olimpia București).

Mureș) — 
3866 p, V. 
S. Crăciu- 
trei de la

Federația roinână de lupte orga
nizează azi și mîine la Poiana 
Brașov un concurs cu caracter 
de selecție. întrecerile se vor dispu
ta la ambele stiluri (greco-romane 
și libere), la cîte cinci categorii de 
greutate. Vor fi prezenți numeroși 
luptători fruntași, printre care și 
componenți ai loturilor naționale. 
La libere vor avea loc confruntări 
ia categoriile 48, 57, 62, 90 și 100 
kg, iar la greco-romane la 52, 62, 
68, 82 și 90 kg. Concurenții se pot 
prezenta la cîntar, conform regu
lamentului concursului, cu un plus 
de greutate de pînă la 2 kg.

LA HANDBAL FEMININ
CONDUCE NEÎNVINSĂ

Principalele realiza-
Bălan — 7, Avram și

22—10 (11—3). 
toare au fost 
Karaus — cîte 4 pentru formația 
sovietică, respectiv Kazmierzska 
— 4.

Selecționata divizionară Iași — 
Rulmentul Brașov 11—16 (5—6).
Brașovencele (activează în divizia 
A) au dominat, cîștigînd mai ușor 
deeît arată scorul și au avut în 
Oancea — 7 goluri — cea mai bună 
realizatoare. Pentru ieșence, cele 
mai multe puncte le-a înscris Her
ta — 7. Pe primul loc în clasament 
se află, neînvinsă. Universitatea 
Iași.

Întrecerile se încheie duminică 
D. DIACONESCU-coresp. jud.

la ordinea zilei

Sarcini și responsabilități sporite
pentru medicina sportivă românească
Ședința de analiză a activității pe anul 1973,

Este unanim acceptată îdeea potrivit căreia progresului vertiginos al 
performanței sportive trebuie să-i corespundă neapărat și ritmuri 
similare de dezvoltare a medicinei sportului. Ramura aceasta a 

științei sănătății omului nu este — fără îndoială — nouă, de vreme; ce 
acum aproape 2500 de ani Hippocrat studia (și descoperea) rețete diete
tice optime pentru concurenții Olimpiadelor antice ! După 25 de veacuri, 
toți' erudiții în materie afirmă că alimentația sportivului ar fi una din 
principalele chei pentru numeroasele lacăte ale recordului...

la C. M. S
In această privință, a- 
caracterizat prin intro- 
mare număr de investi-

Școala românească de medicină 
sportivă are tradiție, se bucură de o 
binemeritată reputație, dispune de o 
carte de vizită prestigioasă. Este de 
ajuns să amintim că la succesul de 
la Ciudad de Mexico, repurtat pe 
un stadion așezat lingă nori, a con
tribuit, în bună măsură, priceperea și 
măiestria cu care ,,oamenii în halat 
alb" i-au pregătit pe. Sportivi pentru 
a putea lupta și învinge în atmosfera 
rarefiată, săracă în oxigen, a platou
lui aztec.

Meciurile de hochei cu Bulgaria

Astăzi și mîine, de la ora 18,30, 
patinoarul artificial „23 August" 
din București va găzdui dubla în
tâlnire dintre echipele de juniori 
ale României și Bulgariei.

Meciurile se anunță drept o in
teresantă uvertură a campionatului 
european (grupa B), programat în
tre 9 și 16 martie în Capitală și 
în care sorții au făcut ca adver
sarele de sîmbătă și duminică să 
evolueze în aceeași serie prelimi
nară.

Rezultatele precedente din ac
tualul sezon sînt favorabile oaspe
ților, care au cîștigat de două ori 
în fața hocheiștilor români. Un 
motiv în plus pentru tinerii noștri 
jucători de a arunca în luptă 
toată forța de care sînt capabili, 
toată ambiția. Ușor nu va fi, pen
tru că hocheiștii bulgari alcătuiesc 
o echipă robustă, în progres teh
nic și care evoluează. foarte bine 
în deplasare. Să sperăm, însă, că 
acumulările făcute în ultima vre
me, Corijarea unor deficiențe de 
tehnică și de tactică, stilul ofen
siv care i-a fost imprimat vor 
permite reprezentativei noastre să 
facă jocuri bune și să le în
cheie victorioasă. ’ Aflăm în ulti
mul moment de două indisponibi
lități în lotul român : Dumitru 
acuză o criză de ulcer, iar Szabo 
a fost operat în urma unei apen
dicite acute. Astfel, lotul de care

de ieri al lotului de

Recent, Centrul de medicină spor
tivă (C.M.S.) și-a analizat aotivitatea 
pe anul 1973, prospectând — în ace
lași timp — căile care duc spre îm
bunătățirea ei în 1974. Materialele 
prezentate, dezbaterile purtate pe 
marginea lor, planul de măsuri a- 
doptat au fost corelate sarcinilor noi. 
mult sporite din punct de vedere 
cantitativ, dar — mai ales — calita
tiv, încredințate mișcării sportive de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973. Acest 
comandament major a străbătut ca 
un fir roșu reuniunea cadrelor de 
bază ale medicinei sportive din tara 
noastră. în grija cărora se află fon
dul de aur al sportului românesc.

Darea de seamă și discuțiile au 
. scos in evidență o serie de realizări 
ale Centrului în 1973. Ar fi, practic, 
imposibil să le enumerăm aici pe 
toate. Amplitudinea muncii desfășu
rate poate....................
cifra celor 
efectuate 
50 000 mai

Atenția 
spre investigarea stării de sănătate a 
sportivilor, capitol care a reprezen
tat 61 la sută din volumul 
activități.

în preocupările Centrului a stat, 
de asemenea pe un loc de 
o problemă pe care enunțind-o s-ar 
putea să stârnim nedumerirea chiar 
și a unor persoane mai apropiate’ 
științelor medicale. Este vorba des
pre diagnosticul stării de antrena
ment. Intr-adevăr, medicina sportivă 
modernă reușește să determine, cu 
destulă exactitate, gradul de pregăti
re a sportivului, performanța de care

fi ilustrată statistic de 
peste 280 000 de prcstații(!) 
intr-un an, cu aproape 

mult deeît în 1972.
principală s-a îndreptat

întregii

frunte,

este capabil, 
nul 1973 s-a 
ducerea unui 
gații noi în laboratoarele de hemato
logie și biochimie, explorări neuro- 
muscuiare, cardio-vasculare, de respi
rație și efort. S-a reușit ca la sfîrși- 
tul acestui an experimental să se 
facă un serios pas inainte în sensul 
precizării metodologiei de lucru pen
tru actualul ciclu olimpic.

Observațiile efectuate și experiența 
acumulată au condus la concluzia 
că, pentru perioada care a mai ră
mas pînă Ia J.O. de la Innsbruck și 
Montreal, trebuie să se intensifice 
examinarea completă în circuit a can* 
didaților, coroborîndu-se această me
todă cu două examene funcționale și 
cu un număr nelimitat de microcir- 
cuite și investigații pe teren, prin 
brigăzi, în funcție de solicitări și, 
bineînțeles, de posibilitățile instituți
ei de a le satisface.

Nu poate fi trecut cu vederea fap
tul că, in anul 1973, au fost efectua
te, în cadrul Centrului, 27 de lucrări 
științifice inedite, comunicate la di
ferite sesiuni în țară și în străinăta
te, multe dintre ele apărute în revis
te de specialitate românești și de 
peste hotare. în această muncă s-au 
distins în mod deosebit dr. Ion Dră- 
gan (directorul Centrului, care a Co
ordonat, printre altele, redactarea •vo
lumului „Medicină sportivă", o vastă 
monografie aflată sub tipar), prof. dr. 
Andrei Demeter, dr. Nicolae Stănes- 
cu, dr. Vasile Iliescu, dr. Carmen 
Dumitru, dr. Arpad Ambrus, dr. Zoi- 
ca Cioară, dr. Nicolae Lazăr, dr. A- 
lexandra Popovici, dr. Adalbert 
Szogy, dr. Ecaterina Oross. dr. Con
stantin Ionescu, dr. Anca Rosetti, dr. 
Virgil Ignat și alții.

Se poate face afirmația că. în 1973, 
sub imboldul Hotărîrii de partid, 
cercetarea științifică în domeniul

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 3-a)

PATRU ZILE DE DISPUTE
PE PÎRTIA DE BOB DE LA SINAIA

antrenamentulUn instantaneu de la 
plan, gălățeanul Halus

% / ' .
dispun antrenorii Flamaropol, Cri- 
han și Kalamar este următorul : 
Gergely și Marinescu 
Gabrieli, Gal, Svichi, 
Csiser (fundași), Vișan,
Bălăucă, Incze, Sandor, Ungurea-

juniori. In prim 
Foto : N. DRAGOȘ

(portari), 
Gherman, 

Olenici.

nu, Nagy, Bartalis, Halus, Peter 
(înaintași).

întîlnirea de azi va fi condusă 
de arbitrii O. Barbu și Gh. Mure- 
șanu, iar cea de mîine de FI. Gu- 
bernu și M. Presneanu.

Temperatura mai ridicată din ul
timele zile nu a reușit să degra
deze pîrtia de bob de la Sinaia pe 
care au și avut loc de altfel cobo- 
rîri de antrenament și chiar un 
concurs (miercuri și joi), de data 
aceasta dotat cu „Cupa Prahova" 
(învingător echipajul N. Stavarache 
+ I. Popa — I.E.F.S. București).

De astăzi, la Sinaia reîncep 
coborîrile pe pîrtie în cadrul con
cursului dotat cu „Cupa F.R.S.B.". 
întrecerile vor avea loc, așa cum

se obișnuiește, pe 
tru manșe dar, de 
condiții cu totul deosebite. Pentru 
ca pîrtia să nu aibă de suferit, 
coborîrile au fost programate doar 
cîte o serie (manșă) zilnic, astfel 
că disputele ce încep azi vor lua 
sfîrșit abia marți. Măsura o consi
derăm bine 
deteriorată 
fie refăcută 
atmosferice.

parcursul a pa- 
data aceasta, în

venită. Pîrtia o dată 
este foarte dificil să 
în actualele condiții
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IIn acțiune Mănăilă (,,U“), unul 
dintre jucătorii care pot hotărî 
soarta meciului IEFS — Univer

sitatea Timișoara

în campionatele de baschet,
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trecut e- 
acumulat 
și o sin-

tot 
de

Rapid —
17 martie), 
și ultimul 

republicane

între 
com-

astăzi a „Sportului în 
în asociațiile sportive

Iași (34—47. 45— 
Mureș — Crișul 
52—102).

înaintea anlver- 
muncitoreștl din 
pentru că unul 

participanții la acele eveni- 
— pensionarul Vasile Con-

PASIUNE...

MÎNDRIA DE A FI „OAMENI

Și asociațiile sportive din întreprinderile și unitățile de căi ferate 
fși fac simțită prezența in activitatea de masă recomandată ca mijloc 
de recreare și agrement, de fortificare a sănătății. Au loc întreceri 
secții și ateliere, la care iau parte tineri și vîrstnici, multe dintre 
petiții desfășurîndu-se

Pentru cinstirea 
riștilor și petroliștilor 
Februarie", precum ți
de căi ferate iau parte Ia competiția 
acestea ne-au îndemnat că dedicăm 
întreprinderi și instituții" activității 
ale căilor ferate.

★

în aer liber.
aniversării luptelor din februarie 1933 ale cete
au fost organizate întreceri dotate cu „Cupa 16 
alte competiții. De asemenea, tinerii din unitățile 

de masă „Cupa tineretului". Toate 
rubrica de 
desfășurate

De cum am intrat pe poarta „Gri- 
viței Roșii", am și început să simțim, 
parcă, acea atmosferă pe care nică
ieri în altă parte nu o simți. Poate, 
influențați de faptul că ne aflam aici 
cu numai două zile 
sării eroicelor lupte 
februarie 1933, poate 
dintre 
mente 
stantinescu, azi în vlrstă de 71 de 
ani — se afla lingă noi, cert este că 
atmosfera de care vorbeam o degaja 
dorința fiecărui ucenic și a fiecărui 
muncitor — cu care am stat de vor
bă — de a fi demni de renumele de 
„oameni ai Griviței Roșii".

Aceeași dorință fierbinte o în- 
tîlnești Și la activiștii asociației 
sportive, poate, repetăm, și datorită 
fantului că mulți dintre „veteranii 
Griviței" sînt astăzi instructori pen
tru diferite discipline. Cînd am in
trat la comitetul sindicatului, pre
ședintele Nicolae Domnișan l-a !n- 
tîmpinat astfel pe Vasile Constanti- 
neseu : „Să trăiești, nea Vasile ! Să 
faci 90 de ani" !

— Probabil că semnează și condi
ca de prezență, ne-am adresat lui 
Ion Gheorghe, secretarul asociației 
sportive „Grivița Roșie", arătînd cu 
privirea spre Vasile Constantinescu.

— Condica nu o semnează, dar în 
fiecare dimineață, exact la ora 7, se 
află Ia... post.

La ce post 7 La acela, destul de 
pretențios, de răspundere, de îndru
mător al activității sportive de masa. 
Am discutat mai multe ore cu mereu

TREI CUPE Șl UN STADION
DE... 200000 Dt ORE
Titlul ar vrea să spună că dintre 

toate acțiunile sportive de masă 
inițiate de asociația sportivă C.F.R. 
Cluj, de cea mai largă participare 
se bucură trei dintre ele : „Cupa 
Eliberării". „Cupa 30 Decembrie 
și „Cupa 16 Februarie".

Activitatea la această asociație 
este cu mult mai bogată, dar în 
scurtele noastre însemnări ne vom 
referi doar la competițiile amin
tite. Peste 700 de salariați ai uni
tăților clujene au luat startul în 
întrecerile pe secții și ateliere la 
șah, popice și tenis de masă, în 
cadrul „Cupei 16 Februarie".

Și acum, despre a doua parte a 
titlului; Față de numărul mare al 
salariaților cuprinși în regionala 
CF.R. Cluj — foarte mulți dintre 
ei membri ai asociației — majorita
tea dornici să practice una sau alta, 
ori cîteva discipline, se simțea ne
voia unei baze sportive. Cu spri
jinul Consiliului Central al U.G.S R., 
al Consiliului sindical județean, 
precum și cu ajutorul direct al co
mitetului de partid și al comltetu- 
tuluj sindicatului, anul trecut a fost 
inaugurat un stadion, de fapt o a- 
devărată bază sportivă complexă 
Muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii au prestat peste 200 000 
de ore de muncă patriotică, ceea 
ce a diminuat cu cîteva sute de 
mii de Iei costul acestei con
strucții.

tînărul... pensionar, cu secretarul a- 
sociației, cu alți activiști obștești : 
tapițerul Gh. Matei, strungarul Vasi
le Borș, turnătorul oțelar Vasile 
Staucu și toți aceștia ne-au vorbit 
despre preocuparea lor de a face ca 
fiecare muncitor să devină un iubi
tor și un practician al sportului în 
scop de agrement și recreare. Am 
putea da multe, foarte multe (date. 
Iată una dintre ele : 128. Ea repre
zintă numărul echipelor reprezentati
ve de secții angajate în campionatul 
asociației la volei, fotbal, handbal, 
șah și tenis de masă. Si iată alta 3 
600. Acesta 
angrenați, 
practicarea 
muncă. în 
precum și
tinerii și mai vîrstnicii s-au obișnuit 
într-atîta cu cele 5 minute de gim
nastică zilnică, îneît, cum ne spunea 
unul dintre ei, dacă li s-ar cere să 
renunțe, nici un muncitor nu ar ac
cepta. Și pentru că a venit vorba de 
cei mai puțin tineri, pe terenurile 
din „Parcul copilului" — sediul a- 
proape permanent al activităților în 
aer liber ale asociației — pot fi in
finite. chiar și în aceste zile de iar
nă, echipe de volei și fotbal — peste 
40 — reprezentîndu-i pe „bătrînii", 
incluși în categoria de vîrstă 
35 de ani".

în preajma uzinei își au 
școlile generale nr. 175 și 173. 
acestor unități — împreună cu 
Grupului școlar profesional al 
și cu cei de la Liceul industrial de 
transporturi, împreună cu cei de la 
Liceul „Aurel Vlaicu" — își fac o 
bună parte a orelor de educație fizi
că pe terenurile sau în sălile de la 
„Grivița Roșie". Una dintre clasele 
de la Liceul industrial de transpor
turi. aceea a profesorului Sergiu 
Weisselberg, este profilată pe rugby 
și mulți dintre copii formează pepi
niera echipei Grivița.

_ Cînd vor apărea aceste rînduri, 
citeva sute de muncitori de la „Gri- 
vița Roșie" se vor întrece în eta
pele finale ale „Cupei C.F.R.-istului". 
Este o întrecere tradițională, un eve
niment menit să marcheze — șj pe 
planul sportului — sărbătorirea glo
rioaselor lupte muncitorești din fe
bruarie 1933.

este numărul grivițenilor 
numai în acest an, în 
gimnasticii la locul de 

secțiile montaj, sculărie. 
la mecanică-utilaj chimic

„peste

sediile 
Elevii 
cei ai 
uzinei

Pentru elevii Grupului școlar 
C.F.R. Brașov, sportul nu con
stituie numai un divertisment, 
el fiind integrat în fructuoasa 
activitate care se depune in a- 
ceastă unitate de învățămînt 
profesional. Aici muncesc și în
vață (spunem că muncesc întrii- 
cît peste 400 de copii își fac 
ucenicia la locul de muncă) ele
vii liceului de specialitate care, 

da cea mai mare competiție re
publicană de masă, „Cupa tine
retului", și-au făcut simțită din 
plin prezența.

Cu cîteva zile în urmă a avut 
loc finala pe școală la tenis 
de masă, la startul căreia s-au 
prezentat peste 300 de elevi. 
Intrucît baza materială, cit și 
timpul, permit, în cadrul „Cupei 
tineretului" au fost angrenate 
27 de echipe într-o reușită com
petiție de handbal, a cărei fina
lă este foarte aproape. La în
trecerile de schi și sanie ■ au 
fost înregistrați 150 de concu
renți, în timp ce la jocurile de 
baschet și volei, care sînt abia 
la primele etape, iau parte 
atitea echipe reprezentative 
clasă ca și la handbal.

Activitatea sportivă 
ceasta unitate școlară 
buie să surprindă. Aici 
tradiție pe care nici 
cursanți nu vor s-o i 
In plus, ei au condiții materiale 
bune, patrii profesori cu înaltă 
calificare (T. Haberman, O. Ta- 
ropa, S. Palici și N. Mardan), 
precum și un mare sprijin din 
partea conducerii școlii. Atît di
rectorul, I. Kapacs, cit și ad
junctul său, Traian Moarcăș — 
cunoscutul arbitru divizionar de 
fotbal — acordă o mare atenție 
sportului. „Muncind într-un cli
mat foarte bun — ne spunea 
profesorul Stelian Palici — și 
avînd drept prețioși colabora
tori pe cei doi directori ai șco
lii, ni s-au creat toate condițiile 
ca elevii noștri să îmbine feri
cit activitatea de învățămînt cu 
cea sportivă".

_ Unii elevi ai școlii au urcat 
și spre performanță. în repre
zentativele de box, lupte, bas
chet și handbal ale celor două 
școli sportive din Brașov sînt 
incluși și elevi ai Grupului șco
lar C.F.R.

• După restanța Politehnica — 
Rapid (74—63 pentru studente), în 
fruntea clasamentului campionatu
lui republican feminin a 
chipa Politehnica, care a 
31 de puncte (15 victorii 
gură înfrîngere).

9 în etapa a 17-a a 
lor divizionare sînt programate (așa 
cum ne-a obișnuit formula grupe
lor 1—6 și 7—12) meciuri echili
brate, ale căror rezultate vor avea 
mare însemnătate asupra configu
rației finale a clasamentelor- Iată 
programul etapei (între paranteze, 
rezultatele din tururile preceden
te) : MASCULIN. GRUPA 1—6 : 
I.E.F.S. — Universitatea Timisoara 
(72—83, 64—75), Farul Constanța
— Dinamo (51—88, 77—108) ; GRU
PA 7—12 : Politehnica Cluj — Ra
pid (57—65, 71—81), C.S.U. Galați
— Politehnica București (71—72,
95—97). Voința Timișoara—I.C.H.F. 
(56—78, 66—61) ; FEMININ. GRU
PA 1—6 (Universitatea Cluj — Vo
ința București (51—94, 
GRUPA 7—12: Sănătatea Satu Ma
re — Constructorul 
(34—43, 49—59). Olimpia București
— Universitatea 
59), Vointg Tg. 
Oradea (46—67,

O Pentru a se permite partici- 
panților la cupele europene o mai 
bună pregătire în vederea meciu
rilor ce Ie vor susține săptămînă 
viitoare (Ia fete. Politehnica cu 
standa Milano și I.E.F.S. cu GEAS 
Sesto San Giovani, în deplasare ; 
la băieți. Steaua cu Estudiantes 
Madrid, miercuri, la ora 19, în sala 
Floreasca), federația a aprobat (cu 
acordul ambelor echipe) următoa-

rele ammari de jocuri : Universi
tatea Cluj — Steaua (pentru 7 
martie), Universitatea Timișoara — 
Politehnica și “ 
(ambele pentru

• Al treilea 
campionatelor 
disputa — sub forme de turnee — 
astfel : MASCULIN, GRUPA 1—6 : 
22—24 martie la București, 3—5 
mai la Cluj, 16—19 mai la Con
stanța (în ziua de 21 martie vor 
avea loc normele de control obli
gatorii, conform instrucțiunilor tri
mise de F.R.B. ; jucătorii care nu 
au trecut haremurile, le vor repeta 
în ziua de 3 mai la Cluj ; echipele 
și jucătorii care nu vor îndeplini 
haremurile nu vor lua parte la 
campionat) ; GRUPA 7—12 : 29—31 
martie la București, 3—5 mai la 
Cluj, 10—19 mai la Galați (trece
rea haremurilor în zilele de 28 
martie și 3 mai) ; FEMININ, GRU
PA 1—6 : 24—26 martie la Bucu
rești, 5—7 aprilie la Timișoara,
18—21 aprilie la Cluj (trecerea ba- 
remurilor, la 23 martie și 5 apri
lie) ; GRUPA 7—12 : 22—24 martie 
la Tg. Mureș, 5—7 aprilie la Satu 
Mare, 18—21 aprilie la Oradea (tre
cerea haremurilor, la 21 martie 
și la 5 aprilie).

I.E.F.S.

tur al 
se va

I /':ă
L A

a- 
tre-

din 
nu 
există o 
actualii 

dezmintă.
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Și la acest sfirșit de săptămînă, înaintea unor competiții importante, 
am cerut opiniile citorva specialiști, care au făcut anticipații asupra eveni
mentelor sportive programate azi și în zilele următoare.

VOLEI DAVILA PLOCON (antrenor. Rapid):
„DORIM CA ÎN PARTIDA RETUR DIN (.CE, £U N.I.M. BUDAPESTA
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SĂ AVEil 0 COMPORTARE BUNĂ"
„Susținem azi, în Cupa campio

nilor europeni, o întîlnire foarte 
dificilă, avînd ca parteneră de în
trecere echipa N.I.M. Budapesta, 
deținătoarea trofeului. în meciul- 
tur, desfășurat acum o săptămînă 

la Budapesta, voleibalistele ma
ghiare au dovedit că alcătuiesc o 
garnitură foarte puternică (majori
tatea jucătoarelor sînt componente 
ale reprezentativei naționale), care 
practică un volei 
Avînd în vedere

un scor 
să ne 
dîrzenie 
aceasta 

în ulti-

ne, Progresul București — campioa
na țării, va ciștiga, cred, fără difi
cultate în fața unei echipe, Școala 
sportivă Buzău, cu jucătoare talen
tate, dar lipsite încă de experiență. 
De asemenea, am impresia că, ju- 
cind acasă, Rovine Craiova are pri
ma șansă împotriva bucureștencelor 
de la Spartac, în cazul în care ele 
nu vor beneficia de aportul Lidiei 
Iile. Altfel...

în cadrul întrecerilor masculine 
apreciez că Voința București, C.S.M. 
Cluj și Progresul București pornesc 
ca mari favorite în confruntările lor

cu Comerțul Tg. Mureș. C.S.M. Iași 
și, respectiv, Gloria Buzău. In schimb, 
întrecerile Universitatea Craiova— 
Locomotiva București și Construc
torul Hunedoara—Politehnica Bucu
rești se anunță echilibrate deschise 
oricărui rezultat. Cu toate că ne a- 
flărn abia la începutul campionate
lor, sînt convins câ echipele se vor 
strădui chiar din această fază să se 
comporte cit mai bine, să-și asigu
re din vreme o zestre de puncte cit 
mai mare, necesară atît în lupta pen
tru titlu, cit si pentru evitarea re
trogradării".

JUDO MIHAI

de -calitate, 
că primul meci

1-am pierdut — și încă la 
sever — sîntem hotărîți 
apărăm șansele cu multă 
în partida de azi. Pentru 
ne-am pregătit cu atenție
mele zile, căutând să punem accen
tul pe acele elemente care s-au 
dovedit deficitare în disputa ante
rioară. Sperăm să avem o evoluție 
bună și să încercăm, în măsura po
sibilităților, să recuperăm handi
capul. Repet, însă, este o misiune 
deosebit de dificilă".

BOTEZ (antrenor, Unirea Arad):

FI PASIONANTA
Ia toate edițiile

I
Rubrică redactată de

Ion GAVRILESCU

Caro! GRUIA

CHIAR

întreceri de șah la „Grivița Roșie", în cadrul „Cupei C.F.R.-istului

Desfășurarea 
iată și plină de

BASCHET SIGISMUND FERENCZ (antrenorul lotului feminin) j
TEST SEVER PENTRU SELECIlONABILf*

echilibrată, dispu- 
neprevăzut, a cam

pionatelor republicane de baschet, 
organizate în formula grupelor va
lorica 1—6 și 7—12, a sugerat an
trenorului iotului republican femi
nin, SIGISMUND FERENCZ, ur
mătoarea opinie :

„Este evident că, în actualul 
sistem, divizia A este mult mai a- 
tractivă și supune pe jucătoare la 
un efort susținut, atît în perioada 
pregătirii, cît și în timpul meciuri
lor propriu-zise. Evoluînd săptămînă 
de săptămînă' în compania unor 
adversare redutabile, participantele 
la campionatele republicane nu își 
pot permite scăderi de formă spor
tivă și sînt obligate să pregătească 
cu toată atenția fiecare întîlnire.

Drept urmare și noi, antrenorii lo
turilor, avem posibilitatea să ve
dem elementele selecționate în con- 
diți de concurs dificil, avem deci, 
Prilejul do a testa săptămînă de 
săptămînă sportivele care vor re
prezenta România în competițiile 
internaționale din acest an. Pro
centajele aruncărilor La coș, capa
citatea de recuperare sub panouri, 
numărul mingilor cîștigate și al 
celor irosite sînt parametrii pe 
care îi vom urmări în mod deose
bit, pentru a constata — în mod 
obiectiv — cine este în măsură să 
suporte rigorile antrenamentului 
modern și are perspective de a 
face parte din echipele de bază ale 
țărij noastre".

„DISPUTA VA
„Am fost prezent

de pînă acum ale finalelor republi
cane de juniori. De fiecare dată mi 
s-a părut că întrecerile erau grele. 
Și așa au și fost. Cea de a Vl-a edi
ție, le va întrece cu siguranță pe 
toate. Băieții vor fi nevoiți să lupte 
cu strășnicie în fiecare partidă. Dar 
ei știu cum să se comporte chiar și 
în fața unor adversari experimentați 
Nu mai departe decît în toamna tre
cută, la „Turneul Prietenia" sau la 
începutul acestei luni, la campionate; 
le internaționala de tineret ale Ro
mâniei, juniorii noștri ne-au arătat 
că au făcut progrese însemnate. 
După părerea mea, cele mai multe 
șanse de a cuceri titurile — mă re
fer la juniorii mari — le au Viorel 
Răuț (Șc. sp. Energia București),

LA FINALELE JUNIORILOR'
Szakacs Iosif (Șc. sp. Miercurea 
Ciuc), Marcel Nuțu (Trotușul, muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej), Dan De
liu (Universitatea Craiova) — la ca
tegoria ușoară : Loghin Lazăr (Uni
rea Arad),Nițu Gelu 
Craiova) 
Unirea 
Ferentz 
Ciuc) și 
Iași) — 
(Șc. sp.
Orheiu 
Dorel 1
— la semigrea : Constantin Georges
cu (I.E.F.S.), Nicolae Gncju (Gloria 
Arad), Adrian Faica (Olimpia Bucu
rești) și Udvari Dcz<5 (Șc. sp. Miercu- 
rea Ciuc) — la grea".

(Universitatea 
și Toma Mihalache (Șc. sp. 
Iași) — la semimijlocie : 
Laszlo (Șc. sp. Miercurea 

I Ion Moraru (Șc. sp. Unirea 
la mijlocie ; Szanto Istvan 
Miercurea Ciuc), Răzvai 

(Universitatea Craiova) și 
Rădescu (Șc. sp. Unirea Iași)

înaintea turneelor Diviziei A de volei

RETROSPECTIVĂ STATISTICA
TENIS DE

DE

doua

MASA EMIL

LA INCEPILIE
PENTRU

etapă a campiona-Caa de a
tului divizionar masculin de tenis do 
masă programează o rundă completă 
de cinci meciuri, în timp ce în com-

PROCOPEȚ (antrenor. Voința Arad):

CAMPIONATULUI - LUPTA DÎPLA
PUNCTE./*

petiția feminină sa vor juca doar două 
partide. Iată părerea unui ... neutru, 
antrenorul arădean Emil Procopet.

„Dintre cele două meciuri femini-

Peste puține zile încep turneele 
Diviziei A de volei, prin care se 
deschide, de altfel, sezonul compe
tițiilor interne pe 1974. Ni se pare 
interesant, înaintea debutului. să 
prezentăm iubitorilor acestui sport 
o succintă statistică privind turul 
și returul campionatelor, care re
levă o serie de aspecte ce pot 
retine atenția în legătură cu evo
luția echipelor în această parte a 
întrecerii divizionarelor, masculine 
și feminine, din primul eșalon.

înregistrat Dinamo și Steaua, care 
nu au pierdut nici un meci în cele 
10 partide susținute.

JUDOKA JUNIORI
IȘl VOR DESEMNA CAMPIONII

11

u

♦ Azi și inline, la Pitești, aproape 200 de concurenți luptă pentru 10 titluri
din Pitești 

și mii ne, fi- 
republicane 

rezervate ju
de ani) 

cele
Și
10

In Sala sporturilor 
vor avea loc, astăzi 
halele campionatelor 
individuale do judo 
niorilor mari (18—20
mici (16—17 ani). Pentru 
titluri de campioni ai țării îsi vor 
încerca șansele la aceste confrun
tări decisive aproape 200 de ju
niori. La fiecare categorie ele greu
tate sînt calificați numeroși spor
tivi. Cei maj mulți sînt la catego
riile ușoară (22) si semimijlocie 
(21) ale juniorilor mari. Chiar și la 
grea (+93 kg) se vor confrunta nu 
maj puțin de 18 participanți ! De
sigur. prezenta atîtor grei — cău- 
tati cu insistență de antrenori =- 
oferă un plus de interes acestor 
finale, aflate la cea de a 6-a edi
ție. Și la confruntările juniorilor 
miei lupta pentru primele locuri 
se anunță, de astă dată, foarte difi
cilă. Bunăoară, la primele trei ca
tegorii sînt înscriși cite 13 judoka. 
Dar numărul mare al competitori
lor nu constituie —■ după opinia 
noastră — Singurul punct de atrac
ție al acestei ediții, 
petiției va fi ridicat 
rea a 7 din cei 10 
anul trecut: Viorel 
Energia București). 
(Universitatea Craiova). 
Marinescu (Șc. sp. 1 1
Ferentz Laszlo (Șc. sp. 
Ciuc) și Constantin 
(I.E.F.S.) deveniti juniori 
Loghin Lazăr (Unirea Arad) și Ion 
Moraru (Șc. sp. Unirea Iași) ră
mași să-și apere titlurile la semi
mijlocie și. respectiv, mijlocie. De 
asemenea, trebuie subliniat că la 
toate categoriile — atît ale junio
rilor mici cît, mai ales, ale celor

mari — sînt mulți finaliști care au 
obținut victorii în partide interna
ționale sau au dat replici valoroa
se seniorilor la campionatele aces
tora și în Divizia A.

în încheierea avancronicii noastre 
notăm că meciurile vor fi conduse 
de' unii dintre cei mai buni arbitri, 
printre care Florentin Doriciu. Lau- 
rențiu Vasilescu și Mihai Platon.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR : 
azi : orele 9—13,30 : partidele tu
rurilor I-III ; orele 16—20,30 : me
ciurile turului IV, recalificările și 
sferturile de finale ; mîine : de la 
ora 9, semifinalele și finalele.

— declară A.
în programul de pregătire 

Iui național de polo care 
participarea la J.O. de la Montreal a 
fost prevăzută pentru perioada ac
tuală și cîteva antrenamente și jocuri 
la Sofia, în compania naționalei bul
gare. La reîntoarcerea poloișiilor neș- 
tri am cerut părerea lui A. Grințescu, 
unul din antrenorii lotului, asupra u- 
tilității acestei scurte pregătiri în 
compania sportivilor din țara vecină 
și prietenă.

„Am lucrat în condiții excelente. 
— ne-a declarat antrenorul A. Grin
țescu. Am avut astfel posibilitatea să 
verificăm stadiul pregătirii fizice și 
capacitatea fiecărui jucător de a se 
adapta concepției tactice pe care o

Grințescu, unul clin antrenorii
a lotu-
vizează

CAMPIONATELE DE SALA ALE ATLEȚILOR
JUNIORI DE CATEGORIA A lî-a

pentru atingerea 
Formația bulgară

Și 
propus, 
pregătește pentru calificarea 
s-a dovedit o parteneră I-

MASCULIN

cele 60 de partide s-a în
de 25 de ori scorul de 

în favoarea echipelor gaz-

Nivelul com- 
de participa- 
campioni de 
Răut (>Șc. sp, 

Gelu Nițu 
Ciprian 

București), 
Miercurea 
Georgescu 

mari.

Seria campionatelor republicane atle
tice pe teren acoperit din actualul se
zon va fi deschisă de juniorii de catego
ria a Il-a. Azi și mîine, la Botoșani, — 
consecventă în intenția sa de a înmulți 
centrele atletice de pe harta țării, fede
rația acordă pentru a treia oară conse
cutiv orașului moldovean onoarea de) a 
organiza întrecerile juniorilor II —, ge
nerațiile anilor 1957—1958 (băieți) și 1958— 
59 (fete)

Ca orice competiție adresată unor 
sportivi atît de tineri, concursul de la 
Botoșani se anunță interesant în primul 
cînd în ceea ce privește r/-""'1'". 
permițînd o prospectare a masei de ti
neri âtleți. Unii dintre cei care vor lua 
startul acum sînt cunoșcuți în atletismul 
nostru pentru juniori, fiind remarcați 
In întrecerile, sezonului trecut. Astfel, 
alergătoarea de viteză din Caransebeș, 
Maria Musteațft, a fost marea revelație 
a verii trecute, cînd, aflată în primul an 
de juniorat II, a cîștigat titlurile națio
nale la 100 și 200 m la campionatele ju
nioarelor mari. Sau, de pildă, ieșeanca 
Cleopatra Farcaș. la fel de bună la cele 
două sărituri, în lungime și în înălțime,

perspectiva,

— în perspectivă — 
pențatloniștă auten- 
care au trecut un

în oare mulți văd 
pe prima noastră 
tică. Numele celor 
prim prag al performanței este, desigur, 
mai mare. în aceste condiții, campion 
natele de la Botoșani capătă o notă de 
interes și în pianul performanțelor. Ci
frele recordurilor naționale ale juniorilor 
LI, pe care le publicăm mai jos, vă vor 
convinge că și la această vîrstă se pot 
obține rezultate valoroase. ,

BĂIEȚI: 5o m: 5,5 Viorel Dumitrescu 
(1973). Alexandru FUlopp (1973), 50 mg: 
7,0 Al. Szentpeteri (1971), Ionel, pre- 
deșcu (1972). Adrian Calimente (1973),
Ion Ganea (1973), înălțime» 2,07 m Doru 
Oprea (1973) lungime; 7,33 m. Tudorel
Vasile (.1973), prăjină: 4,42 țn Marian
Voicu (1971). triplusalt; 14,62 “
Bedrosian (1972), greutate (6 kg): 
m victor Grig’ore (1973)

FETE: 50 nj: 6,3 Eleonora

m Bedros
15,31

Wțonoranu 
(1971); 50 mg: 7,5 Mihaela Stoica (1074), 
înălțime: 1.68 m Mihaela Șerban (1974), 
lungime: 5,97 m Doina Spinu (1973), 
greutate; 13,40 m Sofia Mitrică (1973).

VI. M.

preconizăm 
scopului 
(care se 
la C. E.) 
deală.

— întrucit deplasarea in Bulgaria 
încheie o primă perioadă de pregăti
re, ne interesează concluziile dv.

— După cum se știe, după C.M. de 
la Belgrad am trecut la o nouă re
maniere a lotului, căruia i-am adăugat 
pe cei mai talentat! reprezentanți ai 
„noului val" (Spinu, Mirea, Teodorescu, 
Rădueanu) și, în mod firesc, există 
diferențe sesizabile între componen- 
ții lotului. Am constatat îmbunătățiri 
în ceea ce privește capacitatea fizică 
a sportivilor, faptul că ei pot juca 

și 8 reprize într-un ritm susținut, 
folosind adesea contraatacul. Totuși, 
mai avem de lucrat in această direc
ție. Deficiențele sînt mai 
în pregătirea tehnică și 
tocmai în această direcție 
să ne concentrăm eforturile 
dele următoare, Sînt jucători 
care nu cunosc suficient elemente de 
tehnică principale, nu stăpinesc la 
perfecție execuții (șutul la poartă, 
pasul in faza finală a atacului) din 
„abecedarul" acestui joc. în altă 
ordine de idei, mă neliniștește puțin 
lipsa de personalitate în joc a celor 
mai mulți dintre component»! lotu
lui ; sînt prea puțini jucătorii care, in 
momentele 
jul de a-și 
la distanță 
directe în 
vers.

— Dispuneți de un lot mai nume
ros decît anul trecut. Ați început 
să întrezăriți nucleul de jucători pe 
care vă veți baza in actualul sezon ?

— Fără îndoială. Am remarcat un 
crescendo în capacitățile de a deveni 
jucători-coordonatori ia Zamfirescu și 
C. Rusu. Util pentru apărare mi se 
pare Nastasiu, iar dintre atacanți cei 
mai incisivi se dovedesc D. Popescu 
și Cl. Rusu. I. Slavei și Frîncu pot 
alcătui un cuplu ofensiv redutabil

lotului de polo —-
dar amîndoi păcătuiesc prin incon
stanță. uneori chiar pe parcursul a- 
celuiași meci. Mai slabă decît mă 
așteptam — evoluția portarilor, din
tre care doar Huber se mai ridică la 
un nivel mulțumitor, încă insuficient 
pentru responsabilitatea postului său. 
îmi pare rău că de la această pre
gătire au lipsit doi jucători talentat!, 
Schervan și Olac ; lor le va fi acum 
foarte greu să recupereze orele pier
dute și de a conta efectiv printre cei 
susceptibili de selecționare.

— Pe cînd prima verificare Ofi
cială ?

— în luna mai, la Atena, unde 
printre alte echipe vom Înfrunta și 
pe actuala campioană a lumii, for
mația Ungariei.

a. v.
sesizabile 

tactică și 
va trebui 
în perioa- 

tineri

liotărîtoare, vădesc cura- 
asuma riscul unui șut de 

sau al unei pătrunderi 
dispozitivul defensiv ad-

ARBITRUL CORNEL MĂRCULESCU
INVITAT LA JOCURILE ’ AMERICII

CENTRALE Șl CARAIBILOR
Arbitrul internațional Cornel Măr- 

culescu a fost invitat să conducă par.- 
tidele de polo ale turneului din ca
drul Jocurilor Americii Centrale și 
Caraibilor. întrecerile vor avea loc 
la Santo Domingo, în Republica Do
minicană, Între 27 februarie și 10 
martie.

CAMPIONATUL MUNICIPAL DE POLO
An continuat întrecerile car.ip.unatului 

municipal de polo. Rezultate tehnice — 
SENIORI : Dlnanio --------- ‘ ‘ *
l„0. 1—1, 1—S) ; școlarul — 1 ... ____
(2—0, 1—0. 1—1. 1—2); Rapid — Progresul 
0—4 (2—0 2—1, 2—2. 2—1); - -----------
MICI : șc. sp. 1 — Rapid 7—2 
3—1. 1—1); Dinamo — școlarul 
2—1. 3—1, 1—0); Progresuț — 
8-4 (3—1, 2—0, 1—î. 2—1).

I.E.F.S. 5—3 <2—0, 
Petrolul 5—3

'JUNIORI 
(2—1, 1—0, 
a—3 (2—0. 
ȘC. sp. 2

• In 
registraț 
3—0 (18 
dă și 7 în favoarea echipelor aflate 
în deplaTOre), de 19 ori 3—1 (12— 
7), de 16-ori 3—2 (6—10).

® S-au disputat 231' de seturi 
(115 în tur și 116 .în retur), însu- 
mînd 5 686 de puncte.

• Din cele 231 seturi, 26 s-au ter
minat la scorul de 15—10, 23 la 15— 
13, 21 la 16—14. 20 la 15—11 și 15— 
12, 19 la 15—7 și 15—9, 2 la 15—1 
șl cîte 1 la 18—16, 20—18 și 21—19.

• Media generală a scorurilor 
înregistrate într-un set 
de 15—10.

• Cele 5 686 de puncte au 
realizate în 5 762 de minute,

• Cele mai scurte întîlniri au 
fost: C.S.U, Galați—Tractorul Bra- 
•ov (47 min.), C.S.U. Galați—Viito
rul Bacău (52 min.), Dinamo—Uni
versitatea Cluj (55 min.), toate cîș
tigate cu 3—0 de primele echipe.

• Cele mai puține puncte au fost 
înregistrate în meciurile: C.S.U. 
Galați—Tractorul Brașov: 60 (3—0 
Ia 5, 5, 5), Steaua—Viitorul Bacău : 
61 (3—0 la 7,6,3), C.S.U. Galați— 
Viitorul, Dinamo—Progresul : 62, 

(3—0 la 13,3,1 și, respectiv, 3,6,8).
® Cele mai multe victorii le-au

este

fost

FEMININ

• In cele 60 de partide s-a înre
gistrat de 29 ori scorul de 3—0 (20 
în favoarea echipelor gazdă șj_ 9 în. 
favoarea echipelor aflate în 
sare), de 19 ori 3—1 (11—’8). 
ori 3—2 (4—8).

• S-au disputat 223 de 
(108 în tur și 115 în retur) 
mînd 5 316 puncte.

• Din cele 223 de seturi, 26 s-au 
terminat la scorul de 15—9. 22 
15—6, 21 la 15—10, 20 la 15—11 și 
15—12, 17 la 15—7 și 15—13. 16 la 
15—4 14 la 15—8, 12 la 16—14, 11 
la 15—5, 8 la 15—3. 6 la 15—1, 5 
la 15—2, 4 la 17—15, 2 la 18—16 și 
cite 1 la 20—18 și 19—17.

• Media generală a scorurilor? 
pe set: 15—9.

• Cele 5 316 
lizate în 5 243

• Cele mai
fost: Constructorul — I.T.B. (43
min.) șî Medicină—I.T.B. (47 min.), 
ambele încheiate eu 3—0 în favoa
rea primelor echipe.

• Cele mai puține puncte au 
fost înregistrate în meciurile : Peni
cilina Iași—,.U“ Cluj ; 56 (3—0, la 
4, 1, 6). Farul Constanța—Construc
torul și Medicina—I.T.B. : 57 (3—0 
la 1.1,10 și, respectiv, 1,6,5).

• Cele mai multe victorii le-a 
înregistrat Dinamo, care nu a pier
dut nici un meci, în timp ee I.T.B. 
nu a cîștigat nici unul.

• Partidele diviziei A, progra
mate în 1973 au fost conduse de 
76 de arbitri, care s-au bucurat 
în general de aprecieri bune.

depla-
de 12

seturi 
însu-

la

puncte au fost rea- 
de minute.
scurte întîlniri au

Iulian COSTINIU

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Duminieă s-a disputat etapa a lit-a 

din cadrul turului trei al campionatelor 
Diviziei B de volei.

FEMININ: UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — PROGRESUL 3—2 (11. —13,
—13, 5, 9). Partidă vju disputată,'în care 
jucătoarele de la Progresul au făcut to
tul pentru victorie, prin care și-ar ti 
sporit șansele la ocuparea locului se
cund în serie. Primul set s-a menținut 
echilibrat pînă la scorul de 8—8, după 
care studentele s-au detașat prin citeva 
atacuri concretizate ou promtitudine de 
Constanța Ostache (cea mai bună de pe 
teren), cîștlgînd la 11. In următoarele 
două seturi, după ce au condus cu 6—0. 
studentele au greșit inexplicabil o se
rie de pase șl preluări, permițînd volei
balistelor de la Progresul să ia condu
cerea: 2—1. Studentele si-au revenit, au 
profitat de căderea fizică a adversarelor, 
adjudecindu-și cu ușurință cele două 
seturi necesare victoriei. Au arbitrat CI. 
Nistor si Al. Dinu, ambii din București 
(P. PEANA).

Alte rezultate: Corvinul Deva — C.S. 
Zalău 3—0. C.P. București — Viitorul 
3—1 Confecția — Ceahlăul P. Neamț 
1—3. Stiinta Bacău — Universitatea Iași 
0—3, C.S.U. Galați — Tomistex Con-

stanța 3—1, Medicina Tg. Mureș — C'p.l- 
structorul Araci 3—0. Voința Bra
șov — Voința Craiova 3—0, I.G.C.M, 
Brașov — Drapelul roșu Sibiu 0—3, Da
cia Pitești — Voința M. Ciuc 3—3.

MASCULIN: In această etapă s-au în
registrat și cîteva surprize (Electra — 
Medicina 2—3 șl Farul Constanța — Lo
comotiva București a—3) care, totuși, nu 
au modificat pozițiile în clasament, ale 
formațiilor. In rest, victorii normale: 
C.S.M. Delta Tulceg a învins confecția 
cu 3—0 la București, iar Alumina Ora
dea a cîștigat cu 3—1 partida disputată 
la Cluj, cu C.F.R.

Alte rezultate: Corvinul Hunedoara — 
Petrolul Ploiești 3—2, Electroputerc Cra
iova — C.S.U. Brașov 3—0, C.S.M. su
ceava — Betonul Săvineștl 3—1. Politeh
nica Iași — Aurora Bacău 3—0. Explora
torul Caransebeș — Voința Alba iRlla 
3—1, Industria sîrmei C. Turzii — Fo- 
resta Arad 3—2. C.S.U. Pitești — Uni
rea Tricolor Brăila 1—3.

(Rezultatele au fost comunicata do co
respondenții: T. Jura, I. Costinlu, I. fan- 
cu. Gh. Arsenie, A. Szabo. C, Gruia, P. 
Tones. L. Nicolae, D. Onchil. C. Alexa. 
G. Tamaș. Șt. Gurgui, I. Vlad, s. Io- 
nescti).
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La Miercurea Ciuc

S-AU STABILIT MINf-CAMPIONIl |

PATINAJULUI ARTISTIC

Pe teme actuale SĂ NU UITĂM
PĂRIICUWIITĂIIIE VÎRSTtl!...

î.i faza finală a campionatelor 
naționale de copii, eveniment cu 
adevărat sărbătoresc în lumea ce 
lor mai mici patinatori, timp de 
trei zile zeci de vedete... în minia
tură au îneîntat publicul din 
Miercurea Ciuc. Și chiar dacă pen
tru ei cifrele ciudate, negre și roșii, 
care-șî făceau apariția la fluier 
din cele cinci „cutii-minune" ale 
arbitrilor nu au avut o semnifica
ție tocmai clară, ele constituie 
pentru specialiști primul califica
tiv care se poate atribui nivelului 
patinajului prezentat de ei.

Câștigătorii obligatoriilor au do
vedit o însușire corectă a „optu- 
rilor“ și „serpentinelor" elementa
re, Dana Nigrim (Dinamo Brașov), 
Mihaela Radu (Șc. sp. 2 Buc.). Ma
riana Chițu (Dinamo Brașov) și Dan 
Tăutu (Dinamo București) au pri
mit adesea nota 3 pentru acurate
țea întoarcerilor și simetria timpu
rilor. ABC-ul patinajului artistic, 
alunecarea armonioasă și o bună 
coordonare se pregătesc printr-o 
veritabilă „toceală" a figurilor im
puse.

îngrijorător este însă faptul că 
reprezentanții noilor centre din 
Miercurea Ciuc și Galați „moște
nesc" o grea povară : executarea 
deficitară a obligatoriilor. Nu tre
buie să uităm că dintre patina
torii prezenți la această ediție se 
vor selecționa partieipanții Ia tra
diționalul concurs internațional de 
copii pe care țara noastră îl găz
duiește în fiecare an. Or, dacă ne

„CUPA TINERETULUI":
(Urmare din pag. 1)

contribuit la reușita acestei întreceri. 
Au fost prezenți coneurenți din 40 de 
localități. întrecerea s-a disputat in 
două manșe, pe o pîrtie în lungime 
de 1 500 de metri.

Iată primii clasați : 1. Georgeta
Dumitrașcu ; 2. Simoneta Fleșeriu 
(amindouâ de Ia Liceul din Sinaia) ;
3. Maria Șoldan (Șc. gen. comuna 
Meiicești) ; 4. Carmen Bontea (Șc. 
gen. Izvor Sinaia) ; 5. Cornelia Di- 
noiu (Șc. gen. Adunați) ; 6. Daniela 
Oprea (Șc. gen. Ogretin) ; băieți : 
1. C. Ciucu (Liceul Sinaia) ; 2. L. 
Ciobanu (Șc. gen. Meiicești) ; 3. L. 
Vrabie (Liceul Sinaia) ; 4. Gh. Cio
banu (Șc. gen. Meiicești) ; 5. E. Birlâ 
(Poiana Comarnic) ; 6. E. Dinu (Șc. 
gen. Izvor Sinaia).

G. IRIMINOIU

SIBIU. în stațiunea Păltiniș, in
tr-un decor de iarnă autentică, a 
avut loc etapa județeană a „Cupei 
tineretului" la sanie și schi. Au fost 
prezenți 147 de coneurenți de pe în
treg cuprinsul județului Sibiu.

Iată primii clasați la întrecerile de 
săniuțe. Fete, 11—14 ani : Margare
ta Bosînceanu (Cisnădie) ; 15—19
ani : Kati Craus (Copșa Mică) : bă
ieți, 11—14 ani : C. Stanciu (Mediaș) : 
15—19 ani : V. Barbu (Mediaș) ; cros 
pe schiuri, băieți, 11—14 ani : G. De-

SARCINI Șl RESPONSABILITĂȚI SPORITE
PENTRU MEDICINA SPORTIVĂ ROMÂNEASCĂ

(Urmare din pag. 1)

sportului a făcut eforturi să se apro
pie de actualitatea practică în pregă
tirea sportivilor, în tnunca antrenori
lor și tehnicienilor, abordind teme 
cum ar fi cele legate de efort, supra
solicitare, alimentație, refacere, recu
perare ș.a. Medicina sportului începe 
sâ coboare din „turnul ei de fildeș" 
(unde, de ce să nu recunoaștem, a 
stat o bună bucată de vreme) fiind 
adusă... pe pămînt, în sala de antre
nament și de concurs, pe stadion. 
Ceea ce reprezintă un mare cîștig !

*
Dar, îp activitatea Centrului au 

existat, desigur, și o serie de tmd" 
aiutisuri. Darea de seamă și mulți

SIMBĂTA

BASCHET : Sala Floreasca, de la 
ora 18,45: P.T.T. — Universitatea (m. 
B). Olimpia — Universitatea Iași 
(f. A); sala Progresul, de la ora 1715: 
Progresul — Arhitectura (f. B): sala 
Steaua, de la ora 18: A.S. Armata — 
Progresul (tn. B): sala Arhitectura, 
de la ora 18.15: Medicina — I.E.F.S. 
fl (f. B), Arhitectura — I.E.F.S. II 
(m. B): sala IX. Caragiale. de la ora 
18.15: Mine Energia — Voința (m. B).

BOX : Sala clubului „Grivița Itn- 
șie", de la 18.30: s.CuPa 18 Februarie".

VOLEI : Sala GiuleșU, ora 17: Me
dicina — Locomotiva (m. B.); de la 
ora 18.30 Rapid — N.I.M. Budapesta 
(meci în C.C.E.): sala Progresul, de 
la ora 13.30: Progresul — Spartan 
(I. B), Electra — Confecția (m. B): 
sgla Floreasca. de la ora 19: Viitorul 
— Flacăra roșie (f. Bl. C.P.B. — Uni
versitatea (f. Bl.

DUMINICA
BASCHET : Sala Floreasca. de la 

ora 10.15: I.E.F.S. — Universitatea Ti
mișoara (m. A): sala Progresul, de 
la ora 8.30: P.T.T. — Universitatea 
(f. B).

BOX : Sala Casei de cultură a ti
neretului sect. 4 (str. Turturele), de 
ia ora 10: gală în cadrul campiona
tului național al juniorilor.

FOTBAL. : stadionul Autobuzul, de 
’a ora 11: Autobuzul Dinamo: r '• 
flionul Dinamo, de> la ora 10.30: Di
namo (tinereii — Dunărea Giurgiu; 
stadionul Progresul, de la ora 11.S0: 
Progresul — Unirea Tricolor.

TENIS DE MASA '. Sals Progresul 
fair. Dr. Staicovicl 43-44), de la ora 
9 : Progresul București — Gloria Bu- 
Z&u: sala de li stadionul Republicii, 
de la ora 10: Voința Bveureștl — Co
merțul T9. Mureș (băieți): sala Pro
gramul da la ora 11: Progresul Bucu
rești — Școala snortlvă Buzău (fete). 
Meciuri în cadrul campionatului divi
zionar. 

gindim că la edițiile anterioare ale 
acestor „mini-europene" au parti- ■ 
cipat actualele vedete de primă 1 
mină ale patinajului de pe conți- ’ 
nent, pe atunci la o valoare destul 1 
de apropiată de a concurenților I 
noștri, înțelegem că această vîrstă 
constituie „punctul nevralgic", ca | 
adevărata performanță internațio- I 
nală trfebuie pregătită cu migală, 
în mod continuu și judicios, înce- t 
pînd de la fermecătoarea vîrstă | 
a „păpușilor pe patine".

Si acum iată-i pe primii clasați: ] 
COPII III, fete — 1. Gabriela Elef- I 
teraseu (Constructorul București)
83.60 p, 2. Viorica Nicu (Dinamo I 
Buc.) 83,40 p, 3. Coralia Popescu I 
(Șc. sp. 2 Buc-’ 79,70 p ; băieți —
1. Dan Tăutu (Dinamo Buc.) 84,03 p, I
2. Gabriel Popa (Constr. Buc.) I
77,64 p, 3. Marius Negrea (Dinamo 
Brașov) 74,17 p ; COPII II, băieți—. I 
I. Alexandru Anghel (Șc. șp. 2 I 
Buc,) 66,26 p, 2. Florin GafencU 
(I.E.F.S. Buc.) 75.30 p, 3. Franz I
Zolde (Dinamo Brașov) 74,30 p ; «
fete — 1. Dana Nigrim 92,24 p, 2. 
Elena Ghiban (ambele Dinamo | 
Brașov) 84,37 p. 3. Mihaela Radu I 
(Șc. șp. 2 Buc.) 83,36 p ; COPII I, 
băieți — 1. Tiberiu Suciu (Constr. I 
Buc) 86,51 p. 2. Liviu Ghica (Șc. I 
-sp. 2 Buc.) 85,26 p ; fete — 1. Ma
riana Chițu (Dinamo Brașov) 97,48 | 
p. 2. Carmen Gancev (Constr. Buc.) I
90.60 p, 3. Crăița Burcea (Șc. sp. 
2 Buc.) 87.44 p.

Liliana GEORGESCU

I

oancă (Jina) ; 15—19 ani : I. Bițan I 
(Sibiu, uzinele „Independența") ; fete, I 
11—14 ani : Margareta Fleps (Cisnă- * 
dtoara) ; 15—19 ani : Ileana Ibachi- • 
mov (Sibiu) ; salorn, băieți, 11—14 | 
ani : V. Orendi (Lie. 1 Mediaș) ; 15— i 
19 ani : B. Ghiobel (Lie. Petrol Me
diaș) ;fete, 11—14 ani : Margareta I
Binder (Sibiu) ; 15—19 ani : Krista | 
Birsan (Cisnădie) ; tineri din coope
rația meșteșugărească — fete : Sini- | 
ca Mățărea (Mediaș) ; băieți : W. I 
Schneider (Agnita).

Hie IONESCU - roresp jud. |

PITEȘTI. Sălile de sport ale li- ■ 
eeelor „Nicolae Băleescu" și „Zinca I 
Golescu" au găzduit întrecerile de » 
tenis de masă rezervate elevilor, pre
cum și tinerilor din întreprinderi, in- I 
stituții și cooperația meșteșugăreas- I 
că, toți aparținînd categoriei de vîr- 
tă 15—19 ani. La fete, pe primâle lo- | 
curi s-au clasat Mariana Șerbăneseu I 
și Elena Ciocirlan, iar la băieți Vio- 1 
rel Popa și Dănuț Dică. ■

Au avut loc întreceri și în sala I 
Căminului cultural din comuna Cor- * 
bi. Aici au fost prezenți și tineri din | 
Brăduleț, Nucșoara și din alte loca- I 
lități învecinate. Etapa de tenis de • 
masă a fost foarte bine organizată. - 
Aceeași mențiune pentru competițiile I 
de tenis de masă care au avut loc I 
in comuna Poenarii de Argeș.

|Ilie FEȚEANU — eoresp. jud. I

vorbitori au subliniat necesitatea în
tăririi disciplinei în muncă, a opera
tivității, aplicării judicioase a noului 
barem de investigații diferențiat pe 
ramuri de sport, combaterii atitudini
lor de comoditate, ridicării exigen
ței, mai ales la medicii de loturi.

S-a subliniat necesitatea ca medi
cul să fie mai mult in apropierea 
sportivului și nu numai din cinci în 
find (cum se mai întimplă cîteodată), 
să contribuie mai eficient la educa
ția sanitară a celor pe care îi are în 
grijă.

în obligația medicului cade, de a- 
semena, misiunea de a ști să-l con
vingă pe sportiv că pregătirea, și 
nimic altceva, reprezintă singura mo
dalitate a succesului.

Au fost și greutăți, principala fiind 
starea de uzură tehnică și morală 
înaintată la unele apărate (în servi
ciile de cardiologie și neuropsihia- 
trie), lipsa unei aparaturi de investi
gare, corespunzătoare actualelor nece
sități ale pregătirii sportive moderne, 
nercspectarea de către unele federații 
(gimnastică, atletism) a planificării 
examinărilor, sau — de către unii 
sportivi (atletism, gimnastică) — a 
indicațiilor medicale făcute în cazul 
tratamentului după accidente.

Planul de activitate al Centrului pe 
1974 este amplu și bine întocmit. Nu

SPORT PE MICUL ECRAN
DUMINICA 17 FEBRUARIE

Ora 15,30 : RUGBY — Țara Galilor — Franța, meci în cadrul 
'„Turneului celor 5 națiuni". Transmisie de la Cardiff.

MARȚI 19 FEBRUARIE
Ora 21,50 : HOCHEI PE GHEAȚĂ — România — Elveția, sec

vențe înregistrate de la patinoarul „23 August".
MIERCURI 20 FEBRUARIE

Ora 20 : BASCHET MASCUMN — Steaua — Estudiantes Madrid 
(sferturile de finală ale Cupei cupelor), transmisie directă (repriza 
a doua) din sala Floreasca.

SIMBATA 23 FEBRUARIE
Ora 16 : VOLEI MASCULIN — Steaua — Dinamo (meci în ca

drul turneului final al campionatului republican), transmisie directă 
din sala Olimpia din Timișoara.

ÎNTRfPRINDfRfA ECONOMICĂ DE ADMINISTRARE 
Ă BĂZEIOR SPORTIVE

din București, b-dul. Muncii nr. 37—39, telefon 21 53 57, angajează 
de urgență :

• lăcătuși cat. 2—4 (și pentru poligonul Tunari) ;
• tâmplari mecanici ;
• fochiști pentru instalații medie presiune ;
• cizmari tălpuitori ;
• dulgher (pentru poligonul Tunari) ;
• muncitori necalificoți.

Astăzi, în cadrul turneului de la Viareggio,

MECIUL RETUR CU A.C NAPOLI
- Opiniile antrenorului C. Drăgușin despre prima intilnire -
Joj seara, tîrxiu, telefonista de 

Ia 07 ne-a făcut legătura cu pen
siunea „Carrara" din Viareggio. 
Selecționata noastră de tineret sub 
21 ’de ani care participă la această 
ediție a turneului sub denumirea 
de Rapid disputase primul său joc 
cu Napoli în ora_șul La Spezia și 
antrenorul Cornel Drăgușin avea 
să ne furnizeze primele date despre 
acest' meci. în primul rînd am aflat 
scorul pe care, la această oră, il 
cunoașteți și dv. : 0—0.

— Un rezultat bun ?...
— Să spunem un rezultat bun I 

a început Cornel Drăgușin. Pentru 
că echipa Napoli este o formație 
de mare gabarit și cu o foarte 
bună pregătire fizică. Dar, dacă aș 
raporta rezultatul la numeroasele

MECIURI AMICALE
CORVINUL HUNEDOARA — 

JIUL 2—1 (1—1)

Meciul a plăeut celor aproximativ 
3 000 de spectatori prezenți în tribu
nele stadionului din localitate. Mai 
inststenți și inspirați în acțiunile 
ofensive, fotbaliștii de la Corvinul au 
învins cu scorul de 2—1 (1—1). Au
marcat : Preda și Nanos, respectiv
Roenai.

li>n VLAD — eoresp.

METALUL MIJA — 
C. S. TiRGOVIȘTE 0—6 (0—3)

înfrîngere surprinzătoare a gazde
lor, mai ales ca proporție a scorului. 
Golurile tîrgoviștenilor au fost rea
lizate de Kallo (2). Sava (2), C. Io- 
nescu și Buciumeanu. A doua zi 
după această victorie,, miercuri, C.S. 
Tîrgoviște a întîlnit. pe teren pro
priu. formația Poiana Cîmpina, de care 
a dispus cu 4—2 (2—0). Punctele
divizionarilor B au fost înscrise de 
Sava ■ (3), Kallo și Neag^u.

M. AVANU — eoresp.

CONSTRUCTORUL GALAȚI —
S. C. TULCEA 1—0 (1—0)

Singurul gol al întilnirii a fost mar
cat de Răuț, min. 03, în proprie poartă.

T. SIRIOPOL — eoresp. județean

C.F.R. PAȘCANI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—1 (1—0)
Antrenorii ambelor echipe au rulat 

toți jucătorii pe care îi au în lot. 
Ion Gheorghe (min. 23 și 81) Și> res
pectiv, Apetrei (min. S7) sint autorii 
golurilor.

C. ENEA — eoresp.

TEXTILA ODORHEIUL SECUIESC — 
VIITORUL GHEORGHIENt 2—2 (0—1)

Divizionara C din Gheorghienl s-a 
dovedit bine pregătită, opunînd rezis
tență echipei antrenate de Tlbe.hi 
Bone. Jocul s-a încheiat eu un rezul
tat de egalitate (2—2). după ce la 
pauză oaspeții au condus cu 1—0. Pen
tru Textila au marcat Savui și Btisiig

ne este în intenție să-1 comentăm. Am 
dori doar să punctăm un singur lucru. 
Este foarte bine că în munca lor vii
toare medicii de sport pleacă de la 
ideea că ea trebuie perfect corelată 
cu munca sportivilor. După cum se 
știe, acum — în contextul excepțio
nalei concurențe de la marile compe
tiții — nu mai pot răzbate decît per
formerii care reușesc să se adapteze 
uriașelor volume ale pregătirii. Se 
vorbește curent despre 1000—1200 ore 
de antrenament pe an, nivel care, 
doar cu un deceniu în urmă, ar fi 
părut de domeniul utopiei. Și nu este 
exclus ca ritmurile să mai crească 
pînă în 1976.

Medicul este chemat, așadar să ve
gheze ca cerința să fie aplicată astfel 
incit efortul fizic și psihic pe care il 
reclamă această încărcătură să ducă 
la întărirea organismului tânăru
lui care aspiră la laurii de campion. 
Problema determinării cu exactitate 
a potențialului biologic maximal, a 
refacerii științific făcute, la o foarte 
labilă graniță cu accidentul, cu pato
logicul, devine cheia de boltă in ac
tivitatea cotidiană a doctorului de 
sport. El devine direct implicat în 
procesul de pregătire, în suceesul sau 
eșecul „pacientului" său, se transfor
mă în priucipalul sfetnic al antreno
rului și al sportivului.

Colectivul Centrului de medicină 
sportivă se pare că a înțeles aceasta 1 

ocazii pe care le-am avut nu aș 
putea fi mulțumit. Au ratat pe 
rînd Trandafilon, Stăncescu, Ne- 
delcu, Crișan si Batacliu, c-ea mat 
mare ocazie avînd-o primul jucător 
în mi». 70, cînd a scăpat singur 
eu portarul dar a ezitat puțin și a 
irosit o șansă excelentă. Rezultatul 
ne nedreptățește însă și pentru 
faptul că arbitrul italian Grass} 
dip Savona a anulat un gol, după 
părerea mea perfect valabil, în
scris in min. 55 ds Trandafilon, iar 
în min. S0 n-a acordat penalty în
tr-o fază în care unul dintre fun
dașii centrali ai Iui Napoli oprise 
mingea eu mina în centrul ca
reului.

— Despre .jocul echipei noastre 
ce impresie aveți ?

(autogol), iar pentru Viitorul, Farkaș 
șl Mate.

REZULTATELE ETAPEI A Hl-A 
A „CUPEI SILVIU PLOEȘTEANU"
In Meciurile celei de a III-a etape 

a „Cupei Silviu Ploeșteanu4* s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Steagul 
roșu — Carpați Brașov 1—0 (1—0), Me- 
tram Brașov — Nilramonia Făgăraș 
i—o (1—0), Precizia Săcele — Tractorul 
Brașov o—o. Partida Torpedo Zărnești 
— Chimia Victoria a fost amînată. Du
pă consumarea a trei etape, în clasa
mentele celor două serii conduc for
mațiile Metrom Brașov (5 puncte) și 
Steagul roșu (6 p.).

Jocurile etapei a IV-a se vor disputa 
miercuri, 20 februarie.
La mijlocul acestei săptămîni echipele 

divizionare și-au continuat suita meciu
rilor de. verificare și omogenizare. In 
rindurile care urmează vă prezentăm 
scurte relatări ale corespondenților noș
tri de la aceste partide.

C.FX TIMIȘOARA — 
C.S.M. REȘIȚA 3—0 (0—0}

După o primă repriză echilibrată dar 
de un scăzut nivel tehnic și spectacular, 
gazdele s-au impus în partea a doua a 
meciului, dominînd cu autoritate. Jocul 
s-a încheiat cu victoria categorică a fe
roviarilor (3—0), prin golurile înscrise de 
Cotec (min. 57). Chimiue (min. 74) și 
Hergan (min. 83). Din formația oaspeți
lor au lipsit Vojnea și Beideanu.

St. MARTON-eoresp.
U.T.A. — UNIREA ARAD 1—0 (0—0)

Divizionara B a jucat în majoritatea 
timpului de la egal la egal cu echipa 
antrenată de Toma Jarcă. Broșovschi 
s-a accidentat în primele minute ale în
tâlnirii și a fost înlocuit. Unicul gol al 
meciului a fost marcat de Kun, în pe
nultimul minut de joc.

Pavcl ȘODINCA-coresp.
PETROLUL — METALUL MIJA

> 2—0 (1—0)
Oaspeții au dat Petrolului o replică 

bună, partida constituind un test util 
ambelor formații. Cel.o două goluri ale 
învingătorilor au fost înscrise de Crtn- 
gasu (min. 33) șl Ciupi tu (min. 57).

I. TANASESCU-coresp.

CHIMIA RM, VILCEA — 
METALURGISTUL CUGIR 2—0 (0—0)
Cîștigătoarea Cupei României a susți

nut un meci amicul cu divizionara B 
din Cugir, înaintea plecării în Ceho
slovacia, unde va efectua un turneu de 
trei jocuri. lord ache (min. 49) și Corne- 
liu (min. 62) slnt autorii golurilor.

P. QIORNOIU-eoresp.

MUREȘUL DEVA — 
MINERUL MOTRU 2—1 (1—0)

Pentru gazde a punctat Szilaghi <mip. 
29 și 60). iar pentru oaspeți — Georgescu 
(min. 71).

I. SIMON
C.S.U. GALATI — 

ȘTIINJA BAC AU 2—0 (1—0)
Au marcat : Delieleauu (min. 20 — au

togol) și Ene (min. 51).
MINERUL CAVNiC — 

MINERUL BĂIȚA 5—0 (2—0) 
întâlnirea ș-a disputat la Baia Mare. 
Au înscris : Kallo (3). Doboși șl Mir

cea Sasu.
în deschiderea aoestei partide, Mine

rul Baia Sprie a terminat la egalitate 
(0—0) cu Victoria Cărei.

V. SASAHANU—eoresp.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
MECIURILE AMICALE DE MÎINE

PITEȘTI: 
REȘIȚA : 
CONSTANȚA: 
SIBIU :
CLUJ :
TÎRGOVIȘTE :
CĂREI :
BUCUREȘTI :

F.C, Argeș
C.S.M.
F.C. Constanta
Șoimii
,.U“
C.S. Tîrgoviște 
Victoria 
Autobuzul

Miine, la București
INSTRUCTAJUL ARBITRILOR 

DIVIZIONARI

Miine dimineață, începînd de Ia 
ora 7,30. în sala Institutului de Pe
trol, Gaze și Geologie din Capitală 
va avea loc instructajul arbitrilor di
vizionari (A, B și C) din municipiul 
București și județul Ilfov. Celor peste 
150 de arbitri le vor fi prezentate 
patru referate tehnice și un film rea
lizat de F.I.F.A. Referatele vor fi 
prezentate de George N. Gherghe. 
vicepreședinte al Colegiului central 
al arbitrilor. Cornel Nițescu, Vladi
mir Grosu și Octavian Comșa, mem
bri ai Colegiului centrai.

ALTE AMĂNUNTE ÎN PROSPECTELE EXISTENTE ÎN TOATE AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT

TRANDAI'II.ON
văzut de AL. CLENCIU

— Gindindu-ne la forța adver
sarului, la indisponibilitățile di
naintea partidei și la terenul moa
ie, sint mulțumit de evoluția în 
ansamblu a echipei. Cai 5 000 do 
spectatori an aplaudat la scenă 
deschisă evoluția noastră din re- 
priza seeundă, cînd am sțăpînit 
jacul prin prezenta unui al trei
lea jucător prin rotație în linia do 
mijloc, dar am întîrziat in fazele 
de finalizare. Adversarii noștri au 
avut și ei două ocazii foarte bune, 
rezolvate însă excelent de Lăză- 
icanu. Sper ea pînă sîmbătă, pen
tru partida retur eu Napoli să re
facem jucătorii traumatizați ir. a- 
cest meci și poate să-l folosim și 
pe Matei, accidentat duminică la 
Ploiești. Personal, cred că putem 
trece de Napoli ! Cu condiția să nu 
mai ratăm atâta !

...Vom afla acest lucru astă-seară, 
după cc selecționata noastră de ti
neret sub 21 de ani se va întoarce 
de la Peggibonsi, localitate situată 
la 130 km de Viareggio. (M. M. I.)

FOTBALIȘTII SPANIOLI RĂMÎN ADVERSARI DIFICILI
Miercuri seara, în tribunele sta

dionului din Frankfurt pe Main, 
alături de Schon, Zagailo, Michels. 
Buschner, Ceaikovski și toți cei
lalți reputați tehnicieni ai fotbalu
lui mondial — s-a aflat și antreno
rul naționalei noastre, Valentin Stă 
nescu. S-a dus acolo, firește, mai 
mult în scopul de a observa re
prezentativa Spaniei, viitoarea ad
versară a tricolorilor în prelimina
riile Campionatului european, ’dar 
a apreciat, mai ales — după cum 
țin© să ne mărturisească încă 'din 
startul dialogului — evoluția echi
pei Iugoslaviei: „O mare și plăcută 
surpriză, nu numai pentru mine, 
această echipă a lui Cirici și Mil- 
janici. Nu din punct de vedere al 
valorii fotbalului propriu-zis, in- 
trucît Iugoslavia probase nu o dată 
virtuți țehnico-tactice în concernul 
internațional, ci sub aspectul for
mei sportive. într-adevăr, acești 
fotbaliști iugoslavi, al căror cam 
pionat este întrerupt din decembrie, 
au fost proaspeți timp de 90 de 
minute, deși au luptai din răspu
teri, în timp ce adversarii lor, aflați 
în plină întrecere în liga spaniolă, 
au dispărut, literalmente, din joc 
in ultima treime a meciului, doi 
dintre jucători trebuind, la un mo
ment dat, să primească îngrijiri 
speciale pentru... cîrcei,

—- Elevii lui Cirici și Miljanici 
au fost, se știe, supuși unui pro
gram special în vederea acestei 
partida decisive...

— Nu încape vorbă, dar una e 
să-ți faci rodajul într-o competiție 
ritmică, prin jocuri cu miză și alta 
e să te pregătești în condiții. • - 
artificiale. Se pare însă, că antre
norii echipei iugoslave au glndit, 
din timp, mai bine această difi

— Sparta Praga (stadion 1 Mai, ora 15)
— Universitatea Craiova
— Petrolul
— U.T.A.
— V.S.S. Kosiee
— Steagul roșu Brașov
— C.F.R. Cluj
— Dinamo (teren Autobuzul, ora 11)

DINAMO PLEACA 
SAPTAMINA VIITOARE IN ITALIA

Numărul echipelor din Divizia A 
care în această perioadă precompeti- 
țională au întreprins sau întreprind 
turnee peste hotare s-a ridicat la 12. 
A fost perfectat un turneu de pre
gătire și jocuri pentru Dinamo în 
Italia. Campioana țării va pleca 
marți la Bologna, unde, duminică 24 
februarie, va juca cu echipa locală, 
care activează în prima ligă. Bucu- 
restenii vor mai susține un amical, 
cu un adversar care urmează a fi 
desemnat.

Sezonul de toamnă a adus în- 
prima scenă destule nume noi. 
Majoritatea, adolescenți foarte 
talentați, dintre care unii (Bă
lăci și Bișniță, de exemplu) au 
sărit imediat peste faza inter
mediară a echipei de tineret- 
rezerve. Cu siguranță că și sta
giunea de primăvară va lansa 
în circuitul autohton alți tineri 
înzestrați. .Se ihipune însă o 
clipă de meditație asupra „ex
plorării" calităților deosebite 
ale „noului val". Pentru că, în 
entuziasmul depistării unor ti
neri de excepție, necesari echi
pei mari, mulți antrenori uită 
adesea de particularitățile i'îts- 
tei și de regimul de pregătire 
a eșalonului de unde provin 
acești jucători. Și în această 
ordine de idei, tot exemplele 
sînt cele mai convingătoare.

Căpitanul echipei U.T.A., 
Rroșovschi, mărturisea, într-una 
din zilele trecute : „Am plătit 
un foarte mare tribut forțării 
mele in primele sezoane din Di
vizia A. Sigur, fiind la’ primele 
apariții in fața marelui public, 
ca tinăr jucător îți dorești cit 
mai multe partide, dar antre
norul trebuie să vegheze și să 
regleze formarea tînărului fot
balist. Pentru că la 17—18 ani, 
venit în prima echipă, iți este 
foarte greu să joci — meci de 
meci — uneori și la interval de 
trei zile, uneori și meciuri in
ternaționale. După părerea mea, 
în aceste promovări timpurii 
efortul trebuie dozat !“ Un 
exemplu mai recent il , consti
tuie kîșniță. El a intrat în vară 
in echipa primă a Rapidului din 
prima secundă a campionatului 

zși a’ impresionat foarte multă 
lume. în viitoarea laudelor, însă, 
antrenorii au omis că acest ju
cător este, totuși, un adolescent-, 
cu o anumită pregătire efectuată 
la juniori, cu o anumită limită 
a capacității de efort. O omisiune 
cu implicații negative, pentru că 
tânărul giuleștean a terminat 
campionatul foarte obosit, sub

cilă partidă, pregătind o atent Ia 
toate capitolele

— Ce factor anume în jocul în
vingătorilor a determinat, după 
părerea dv, să încline balanța ?

— Mai mulți, după părerea mea, 
dar cu precădere cel tactic și anu
me acel pressing efectuat de fot
baliștii iugoslavi pe tot terenul, 
cu toți jucătorii ceva mai puțin 
Gealei. Un pressing aspru, care n-a 
încetat nici o clipă, nici după ce 
Katalinsky l-a învins, în min. 13,

-Părerile antrenorului Valentin Stănescu 
care a urmărit meciul de la Frankfurt 

pe Main -

pe Iribar. Aplicînd metodic și te
nace acest element tactic, fotbaliștii 
iugoslavi și-au împiedicat adversa
rii să-ți facă jocul, i-au descum
pănit. Altfel nu pot să înțeleg de 
ce. mai ales dup 0—-1, echipa lui 
Kubala a mizat aproape totul iu 
ofensivă pe mingile trimise înalt 
în eareu, unor înaintași desiul.de 
mărunți, vădit handicapați în an 
gajările fizice în fața masivilor a- 
părători iugoslavi.

— Sînteți de acord că. poate, e- 
chipa Spaniei s-a aflat miercuri în
tr-una din zilele ej mai slabe ? Se 
întâmplă și la formații mai mari ..

— A fost, într-adevăr, întruna 
din zilele ei slabe, exact cînd tre
buia să prindă ziua ei cea mai 
bună. Oricum, pînă Ia jocul cu

LOTO *
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ȘTIAȚI CA...
...Astăzi este ULTIMA ZI pen

tru procurarea biletelor la trage
rea excepțională Pronoexpres de 
miine, 17 februarie a.c. ? După 
cum șe cunoaște, această tragere 
se desfășoară într-o nouă formulă 
tehnică, ee oferă mari avantaje 
participau ților.

...Tragerea excepțională Prono
expres de miine are loc la Bucu
rești, în sala clubului Finanțe- 
Bănci, strada Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 18,15 ? După tra
gere va rula filmul artistic „Cu 
cărțile pe față".

...Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru depunerea buletinelor Prono
sport la concursul de miine, dumi
nică 17 februarie 1974 ? Concursul 
se compune din 13 meciuri atrac-* 
Live din campionatul Italian divi

valoarea posibilităților, sale 
reale. Duminică, la Ploiești. în 
amicalul Petrolul — Selecționa
ta de tinerei sub 21 de ani, .am 
înțeles că, după .vacanță, Rîșniță 
a scăpat de acea inhibiție de 
protejare a organismului obosit. 
Rîșniță a jucat și joi în cadrul 
turneului de la Viareggio și. 
după aprecierile antrenorul in 
federal Cornel Drăgușin, a evo
luat foarte bine. Ceea ce în
seamnă că nu este „terminat--, 
așa cum afirma — greșit, după 
părerea noastră ■— la începutul 
meciurilor de pregătire ale Ra
pidului, antrenorul giuleștean 
N. Belizna, cel care în sezonul 
trecut, tot ca secund, a fost 
adeptul utilizării meci de meci 
a talentatului Rîșniță.

Nu vrem- să facem proces 
de intenție niciunui antrenor și 
nu am vrea ca noii jucători să 
creadă cumva că obligațiile lor 
pentru o pregătire intensă sînt 
reduse. Știm că orice promova
re eslfe foarte complicată. Dar, 
în diversitatea de situații“posi- 
bile. trebuie să domine o unita
te de vederi, în interesul tine
rilor jucători și, implicit, al fot
balului. Numai promovările ur
mărite atent, numai menținerea 
unui judicios echilibru între do
rința noului jucător (și a antre
norului său) și testele implaca
bile ale medicului pot trasa un 
zbor de reală perspectivă, o îm
plinire valorică trainică. z

...Odată cu primele • jocuri 
amicale din acest an au apărut 
în formațiile Diviziei A cîteva 
nume noi. Și, odată cu ele, in
finitele speranțe. Pentru noii 
veniți, pentru antrenori, pentru 
public. Fie că acești jucători 
provin de la juniori, de la tine
ret sau din Diviziile B și C, 
ar fi poate util ca antrenorii e- 
chipelor respective să-și reamin
tească de mărturisirea lui Bro- 
șovschi. Și mai ales de impor
tanța necesității gradării efortu
lui I...

Mircea M. IONESCU

noi, probabil în toamnă, reprezenta
tiva Spaniei va cunoaște remanieri. 
Mai mult ca sigur că antrenorul, 
indiferent cine va fi el — poate tot 
Kubala, poate altcineva — va in
troduce o serie de tinere talente, 
dornice de afirmare și în arena 
internațională.. .

— Pentru toamnă, așadar, spa
niolii fămîn adversari extrem de 
dificilt '...

— Poate mai greu de depășit de
cît dacă, să zicem, ar fi fost pre- 
zenți în turneul final al Campio
natului mondial. Pînă Ia toamnă, 
insă, mai este timp suficent. Mai o, 
în primuq rînd, acest .ioc amical eu 
Franța care bate la ușă și care, 
mai pregnant decît „episodul Tur
cia’, trebuie să ne edifice asupra 
unor importante aspecte, legate atât 
de pregătirea echipei naționale în 
general și mai ales de formula de 
echipă ...

— V-ați fixat, desigur, asupra 
unui program de pregătire a echi
pei naționale în vederea meciului 
de la 23 martie,1 cu Franța. Vreți 
să-1 schițați pentru cititorii noștri ?

— în linii mari spus, în vederea 
acestei partide au fost prevăzute 
două jocuri de omogenizare. Pen
tru primul dintre ele, un meci 
în compania unei echipe din țară, 
„tricolorii" vor fi convocați imediat 
după prima etapă, mai precis pen
tru zilele de 4, 5 și 6 martie. Cel 
de al doilea joc, prevăzut pentru 
13 martie, intenționăm să-I dispu
tăm peste hotare, cu o echipă de 
club, cu care se duc tratative.

Gheorghe NICOLAESCU

ziile A și B : I. Bologna — Samp* 
doria ; II. Foggia — Fiorentina; 
III. Genova — Lanerossi ; IV. La
zio — Juventus ; V. Milan — Ro
ma ; VI. Napoli — Internazionale ; 
VII. Torino — Cagliari ; VIII. Ve
rona — Cesena ; IX. Bari — Va
rese ; X. Reggiana —• Brindisi ; XI. 
Taranto — Arezzo ; XII. Reggina 
— Brescia ; XIII. Ternana — 
Parma.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 15 FEBRUARIE 1974
Fond general de clștigurl : J 254 049' lei. 
Extragerea I : 33 15 70 59 75 86 02 35 «5 
Extragerea a II-a: 1 67 71 7 81) 44 28 91) 52 
Piața câștigurilor de la această tra

gere se va face astfel : in Capitală de 
la 25 februarie pînă la 15 aprilie» 1974 ; 
in țară de la 27 februarie pînă 1’ 15 a- 
prilie 1974 inclusiv.

Rubrică redactată de 
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Azi, de la ora 17, in sala Constructorul CORESPONDENȚE SPECIALE PENTRU ZIARUL SPORTUL’

ROMÂNIA - POLONIA
LA HALTERE (juniori)

Azi, cu începere de la ora 17, în 
sala Constructorul din Capitală va 
avea loc întîlnirea internațională 
de haltere dintre echipele de ju
niori ale României și Poloniei. Este 
(prima reuniune internațională de 
^haltere din acest an, motiv pentru 
care evoluția tinerilor noștri repre
zentanți este așteptată cu un deo- 
sebit interes. Fireșțp, în compania 
tunor adversari foarte valoroși, aș- 
teptăm rezultate bune, chiar citeva 
recorduri naționale de juniori, din 
jartea sportivilor români. Reamin
tim formația pe care o vom alinia 
(în oridinea categoriilor) : Vasile 
Chivu, Ion Buta, Marcel Kîamil, 
Dragoș Cioroslan, Petre Zoltan, 
Sergiu Apostol, Nicolae Căpriceru, 
Icn Orosz și Ștefan Kreicik. An
trenorii echipei noastre sînt Tibe- 
riu Roman și Mihal Constantines- 
Ctl.

Oaspeții au sosit joi seara în Ca
pitală, cu o formație completă, și 
au făcut vineri un ușor antrena
ment de acomodare.

770// BOXERI ROMÂNI
VICTORIOȘI ÎN IUGOSLAVIA

ZRENJANIN, 15 (prin telefon).

Echipa de box (tineret) a Româ
niei a început bine anul competi- 
țional în care va participa la cam
pionatele europene, învingînd echi
pa similară iugoslavă cu scorul de 
7—4. Iată rezultatele în ordinea 
categoriilor: T. Bușit b.p. Pala, 
N. Robu b.p. Radu. C. Buzducea- 
nu b.p. Ademovici, FI. Ghiță b.ab.l 
Sabanovici, Kusmanovici b.p. V. 
Sîrbu, Mugoșa b.p. C. Hajnal, D. 
Cimpoieșu b.p. Petrovici, Nisevici 
b.p. P. Istrate, V. Didea b.p. Pa- 
visievici, Licina b.ab. 2 Gh. Ma- 
tachi, C. Dafinoiu b.p. Svetici. Din 
formația țării noastre s-au deta-

șat, printr-o excelentă comportare, 
N. Robu, FI. Ghiță și D. Cimpo. 
ieșu.

Duminică, în aceeași localitate 
se va disputa cel de-al doilea meci 
al echipei noastre, care va întîlni 
o formație regională.

(PROBE NORDICE)
Astăzi se deschid la Falun (Su

edia) campionatele mondiale de schi 
(probe nordice), la care vor partici
pa peste 350 de concurenți din 31 de 
țări. Aflate la a 30-a ediție, mondialele 
de fond vor reuni schiori de valoare. 
Pe lista favoriților, în probele de 
fond, figurează numeroși campioni 
din țările scandinave, U.R.S.S., Polo
nia ș.a.. în timp ce în probele de să
rituri de la trambulină principalul 
favorit este Hans-Georg Aschenbach 
din R. D. Germană.

TURNEE DE TENIS

HANDBALIȘTII SPANIOLI DEBUTEAZĂ
ÎN TURNEUL FINAL AL C

TORONTO — în turul » doi al 
tumeftui W.C.T.-l, Ilîe Năstase 
l-a învins cu 7—6, 6—3 pe mexica
nul Raul Ramirez. Alte rezultate: 
Bob Hewitt — Patrice Dominguez 
6—4, 6—2 ; Tom Okker — Cliff 
Drysdale 6—3, 6—4 : Tony Roche — 
Andrew Pattison 6—2, 6—1 ; Phil 
Dent — Allan Stone 6—7, 7—5,
6—0 ; John Alexander — Ray Ruf- 
fels 6—2, 6—3; Erik Van Dillen — 
Nicola Pilici 6—2. 6—4 : Marty
Riessen — Patrick Proisy 7—6. 6—2. 
Rezultate înregistrate în' proba de 
dublu : Dominguez, Proisy —
Maud, Drysdale 7—6. 4—6, 7—5 ; 
Carmichael, Ruffels — Alexander, 
Dent-,6—3. 6—4.

BOLOGNA — Turneul W.C.T.-3

ACORD ÎN LUMEA
TENISULUI?

LONDRA, 15 (Agerpres) — După 
cum se anunță de la secretariatul 
F.I.L.T.,. între Federația interna
țională de tenis și Organizația a- 
mericană World Team Tennis 
țWTT) a intervenit un acord în ve
derea coordonării turneelor și cam
pionatelor internaționale. în virtu
tea acestui acord, WTT (care va 
organiza anui acesta turneul ame
rican inter-echipe) se angajează să 
înlesnească participarea jucătorilor 
săi la „Cupa Davis", campionatele 
■naționale, Cupa federației și la tur
neele de la Wimbledon și Forest 
■Hills. în ceea ce privește turneele 
de la Roma și Roland Garros. WTT 
ar putea desemna ea însăși jucă
torii partierpanți la aceste con
cursuri. soluție deocamdaf^ inac
ceptabilă pentru organizatorii ita
lieni șj francezi.

Turneul american pe echipe ln- 
ter-orașe va începe la 6 mai, dar se 
va termina mai devreme decît fu
sese prevăzut, probabil la jumă
tatea lunii august.

a programat ultimele partide din 
cadrul optimilor de finală. .Austra
lianul Rod Laver, primul 
al concursului, l-a învins 
7—6 pe americanul Eddie 
englezul Roger Taylor l-a 
cu 7—5, 3—6, 6—2 pe 
nul Ray Moore, iar 
(S.U.A.) a cîștigat cu 6—4, 
partida susținută cu Onny 
(Noua Zeelandă). S-a mai 
cat pentru „sferturi1 
Graham Stilwell
6—7, 6—1, 6—1 în fața italianului 
Vincenzo Franchitti. Rezultate în
registrate în proba de dublu (turul 
III) : Kodes. Zednik (Cehoslovacia) 
— Moore (R.S.A.), O. Parun (Noua 
Zeelandă) 7—6. 6—4 ;• Gerken
(S.U.A.), Rahim (Pakistan) — Țîriac 
(România), Panatta fi_ 4. fi_ A

BIRMINGHAM - 
registrate în turul 
Connors (S.U.A.) - 
gheropoulos (Grecia) 6—4, 
Ian Pletcher (Australia) — 
Sântei România) 6—3. 6—1.
dublu : Mayer (S.U.A.),. Fletcher 
(Australia) — Sântei. Ovici (Româ
nia) 7—6, 6—2 ; Meiler. Fassbender 
(R.F.G.) — Simpson (Noua Zeelan
dă), Feaver (.Anglia) 7—6, fi—1.

favorit 
cu 6—4, 

Dibbs, 
întrecut 

sud-africa- 
Arthur Ashe

6—4 
Parun 
calif 1- 

“ și englezul 
învingător cu

(Italia) 3—6,

Rezultate în
doi :

Niki
Jimmy

Kalo-
6-3;

Ion
La

TENISMAN]
ROMÂNI

Unul dintre săritorii polonezi, campionul olimpic Wojciech Fortuna, 
la antrenament

REZULTATE VALOROASE
ÎN „INDOORUL DE LA MOSCOVA

LA MOSCOVA
Azi urmează să plece la Mosco

va jucătorii noștri de tenis Du
mitru Hărădău și Viorel Sotiriu, 
participant! la campionatele inter
naționale pe teren acoperit ale 
U.R.S.S., care se vor desfășura în 
cursul săptămînij viitoare. Cei doi 
tenismani sînt însoțiți de antreno
rul emerit Cristea Caralulis.

MOSCOVA, 15 (Agerpres) — în 
ziua a doua a campionatelor inter
naționale de atletism pe teren aco
perit ale U.R.S.S., Valeri Borzov și 
Iuri Silov, sosiți în această ordine, 
au egalat recordul mondial în pro
ba de 60 m plat — 6,4. în finala 
probei feminine, Annegreth Richter 
(R.F.G.) a cîștigat cu timpul de 7,2.

în proba de săritură în înălțime, 
pe primul loc s-a situat Vladimir 
Abramov — 2,22 m, secundat de 
Serghei Budalov — 2,17 m. Cursele 
de 400 m plat au fost cîștigate de 
Semion Kocer — 48,9. la masculin, 
și Nadejda Ilina — 54,1, la femi-

nin. Ghenadi Eesonov a terminat 
învingător în proba de triplusalt 
cu 16,40 m, iar Marianna Adam 
(R.D.G.) a ocupat primul loc în 
proba de aruncarea greutății — 
18,37 m.

HOCHEISTII NOȘTRI ÎNVINȘI’ » 5

LA BRATISLAVA

Munca laborioasă desfășurată în 
ultimii ani, ca și participarea la o 
serie de mari turnee, care au în
semnat tot atîtea prilejuri de acu\ 
mulare a unei mai mari experiențe, 
au adus echipei de handbal a Spa
niei calificarea pentru prima oară 
în turneul final al campionatului 
mondial. Dreptul de a .juca alături 
de cele mai puternice formații din 
lume în competiția ce va fi găz
duită de R.D. Germană între 28 
februarie și 10 martie a fost dobîn- 
dit la capătul turneului în care se
lecționata iberică a avut ca adversa
re reprezentativele Austriei și Por
tugaliei, E drept, austriecii ’au reu
șit să cîștige pe teren propriu la o

diferență de un gol (â fost singurul 
meci pierdut de spanioli în turneu), 
dar în partida revanșă, spaniolii au 
realizat o victorie categorică : 19—4.

Acest ultim rezultat din cadrul 
turneului de calificare ne-a arătat 
că reprezentativa noastră are o apă
rare foarte bună și un portar ex
celent, Perramon (1,87 m și 80 kg), 
care de mai mulți ani se dovedește 
un adevărat „înger păzitor" al echi
pei.

Printre cei 21 de selecționați în 
vederea C.M. la această oră, cei 
mai multi renrezentanti îi are echi
pa Atletico Madrid : Guerrero, An
dreu, Garcia-Cuesta, Cascallana, 
Taure, Ortega, Lianeza și Medina.

conduc cu un avans de

H0CHEIȘTI1 ELVEȚIENI SPERĂ
INTR-O COMPORTARE BONA LA BUCUREȘTI

CUPA DINAMO BRASOV

GHEORGHE GIRNIȚA (Dinamo Brașov)

LA BIATLON
(Urmare din pag 1)

devărate minuni — pentru a lega 
de zăpadă (cărată cu 
de cort) „insulele11 al- 
Mai mult, pe distanțe 
alergătorii au trebuit

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI ALPIN
(Urmare din pag t)

diferențele ar fi fost de ordinul su
timilor de secundă, în favoarea 
unuia sau a altuia dintre cei doi.

Au coborît la fel de bine sub 
raport tehnic și următorii clasați, 
Constanin Văideanu, Marian Bur
chi și Nicolae Barbu. Faptul de a 
nu se fi clasat mai bine se dato- 
rește atacului prea larg al porților 
amplasate în „S“ mare și, proba
bil, unei oboseli resimțite în ulti
ma parte a traseului, unde au făcut 
concesii poziției aero-dinamice.

Coborîrea fetelor a fost mai 
scurtă — de la căsuța a doua a 
Pîrtiei Lupului, ea cuprinzînd însă 
porțiunile cele mai dificile și cele 
mai rapide.

Maria Cîmpeanu-Cristea a făcut 
dovada unor aptitudini deosebite 
pentru această probă, stăpînind 
perfect schiurile la o viteză foarte 
mare și pe un traseu ce avea ur
me, mai ales în viraje, rămase din 
coborîrile băieților. Cele peste 2 se
cunde cu care a depășit-o pe Da
niela Munteanu vorbesc de la sine 
desnre diferența cu care și-a depă
șit adversarele. Pe locul II deci Da
niela Munteanu, aflată în acest se
zon într-o neconvingătoare formă 
sportivă. Ea are, totuși, meritul de 
a se fi luptat pentru o poziție 
fruntașă în clasament. Pe locul III 
— Minodora Munteanu, fostă cam
pioană a probei în anul 1973. A 
ratat repetarea performanței, ata- 
cînd incorect porțile aflate pe por
țiunea cea mai înclinată a pantei, 
în absența Georgctei Băncilă, acci
dentată la antrenamente, numai 
Ioana Belu-Ghia ar mai fi putut 
modifica această structură a cla
samentului, pe care cei mai mulți 
dintre specialiști o prevăzuseră pen
tru cursa fetelor. Dar, Ioana Belu

la „săritoarea albastră" 
desprins la timp, a căzut și 
donat.

REZULTATE TEHNICE : 
1. loan Bobiț (Dinamo 
1:50,06 — campion național; 
Dan Cristea (Dinamo) și 
Brenci (A.S.A.) 1:51,04 ; 4. Constan
tin Văideanu (A.S.A.) 1:51,07 ; 5. 
Marian Burchi (Dinamo) 1:52,07 ; 
6. Nicolae Barbu (Dinamo) 1:53,06. 
Fete: 1. Maria Cîmpeanu-Cristea 
(I.E.F.S.) 59,08 — campioană na
țională ; 2. Daniela Munteanu (I.P. 
Oradea) 61,09 ; 3. Minodora 
teanu (C.S.O. Sinaia) 62,08 ; 
Degeratu (L.E.S.) 64,05 ; 5. 
Tombri (Caraimanul) 67,07 ; 
na Munteanu (I.E.F.S.) 72,09.

Campionatele

nu s-a 
a aban-

Băieți:
Brașov) 

2—3.
Virgil

Mun-
Nuți 

Iudith 
Dori-

JUNIORII DE LA
AU DOMINAT

BRATISLAVA, 15 (Agerpres) — 
Selecționata de hochei pe gheață 
a României, aflată în turneu în 
Cehoslovacia, a evoluat in compa
nia formației Slovan Bratislava, 
care activează în prima divizie a 
campionatului. Hocheiștii ceho
slovaci au obtinut victoria cu sco
rul de 7—3 (0—1, 3—1, 3—1).

Marți, Ia Berna, într-o conferin
ță de presă organizată de Federa
ția elvețiană de .hochei pe gheață, 
purtătorul de cuvînt al acestei or
ganizații a prezentat în fața zia
riștilor pregătirile pe care repre
zentativa națională le face în ve
derea participării la întrecerile 
grupei C a Campionatului mondial, 
programate nu peste multă vreme 
la Grenoble, în Franța.

Cîțiva jucători din lotul A au 
fost incluși în echipa olimpică, (de 
tineret), care urmează să soseas
că duminică la București, pentru 
două părtide cu prima selecționată 
a gazdelor (revanșa jocurilor sus
ținute de români Ia sfîrșitul anului 
trecut în Elveția) și alte două cu 
formația secundă (la Miercurea 
Ciuc, N.R.). Din păcate, două au
tentice forțe ale hocheiului elve
țian, Juerg Lot*, si( Rene Berra, nu. 
vor putea face deplasarea, din mo
tive familiare.

Echipa de tineret a Elveției nu. a 
suferit mari modificări. Antrenorii 
Walter Steffen și Juerg Schafroth 
(acesta din urmă îi pregătește și pe 
juniori) au întărit lotul cu cîțiva 
jucători. Este vorba de Rene 
Wittwer, unul dintre cei mai inci
sivi atacanți elvețieni, golgeterul 
echipei sale, Langnau. și al cam
pionatului, Fabio Parini, Rolf 
Altorfcr și Bruno Zahnd — toți 
trei din prima ligă, Hans Spengler, 
J.D. Imesch și Gilbert Udrio, din 
liga a H-a.

în două meciuri de verificare, 
pe care cadeții le-au susținut în 
deplasare cu naționala Franței, ei 
au reușit o victorie (4—3) și un 
meci egal (4—4). Echipa este omo
genă. canabilă de un bun angaja
ment fiz'c. practică un hochei mo
dern, rapid.

Desigur, întîlnirile de la Bucu
rești sînt dificile, ținînd seama de 
forța și valoarea adversarului. 
România se află în primul eșalon 
al grupei B a Campionatului mon
dial, aspirînd la un loc fruntaș.

Tocmai de aceea. însă, hocheiștii 
elvețieni sînt deciși să 16 dea o re
plică dîrză și valoroasă.

Iată lotul: Guy Croci-Tortt și 
Edgar Grttbauer (portari), Fabio 
Parini. Otto Niissbaunier. Walter 
Wettenschwile'r, Paul Pfamatter.

(fundași). Rene 
Zahnd, Hansueli, 

Fio- 
«, J. L. 

Holzer. Hans 
Imesch, Pa- 
Udriot (ata-

Rolf Altorfer
Wittwer, Bruno 
Nușsbaumer, Juerg Friolef, 
renzo Panzera, Edî Elsi;
Crocî-Torti, Renzo 
Spengler, Jean-Daniel 
trice Bovîer și Gilbert 
cânți).

PAUL

Zurich, 13 februarie

RETSCHART
S.I.Z.

Roș-albiî
trei puncte în fața echipelor Gra- 
nollers și Barcelona în clasamentul 
campionatului în curs de desfășu
rare. Acește trei echipe domină, de 
altfel, de aproape un deceniu hand
balul spaniol. Barcelona, de pildă, 
oferă lotului 5 jucători (Morera, 
Villamarin, De Andres, Lopez Bal- 
cells și Puiggalli, iar Granollers 
alti trei : Perramon. I.abaca și Sa- 
garribay. Alți handbaliști cunoscuți, 
care intră în vederile selecționării 
pentru C.M. ; Calpisa (de la Alican
te), Cervero și Rochel (de la Bida- 
soa), M. Hernadez (de la Teucro).

După ultimele partide de veri
ficare, antrenorul Domingo Barce
nas s-a oprit asupra următorului „7“ 
de bază : PERR AMON — ANDREU, 
GARCIA-CUESTA. ORTEGA, LLA- 
NEZA, MORERA si SAGARRI- 
BAY. Principalii realizatori ai echi
pei sînt Andreu, Morera și Ortega. 
Sagarribay a fojt golgeterul campio
natului trecut, dar în acest sezon 
eficacitatea 
zut.

Barcenas 
mari șanse 
grupa B aparțin actualei campioane 
a lumii, formația României. El ma
nifestă însă mult optimism pentru 
întîlnirile cu Polonia și Suedia.

JUAN JOSE FERNANDEZ
Madrid, februarie 1974

aruncărilor sale a scă-

consideră că cele mai' 
de a ocupa locul I în

FRUNTAȘELE BASCHETULUI FEMININ DIN ITALIA

G.E.A.S. SESTO SAN GIOVANI
SI STANDA MILANO

® Cele două echipe joacă rolurile principale și în actualul cam 
pionat 
Standa

® G.E.A.S. se anunță o rivală dificilă pentru I.E.F.S. • 
are ambiții pentru meciul cu Politehnica București
au decis ca fruntașele bas- 
feminin italian să se întil-

. Sorții 
chetului 
nească și cu echipe românești în fa
za sferturilor de finală ale competi
țiilor europene. Astfel; G.E.A.S. Sesto 
San Giovani urmează să joace cu 
I.E.F.S. București (în Cupa cupe
lor), iar Standa Milano va da repli
ca Politehnicii București (în Cupa 
campioanelor europene).

Trebuind să spunem de la bun în
ceput că cele două echipe peninsu
lare — după ce au terminat campio
natul trecut în fruntea clasamentului 
(1. Standa, 2. G.E.A.S.) — sînt și în 
momentul de față protagonistele în
trecerii pentru titlul național. For
mația campioană a condus timp de 
șapte etape, dar numai la coșaveraj. 
în etapa a VIII-a, ea a întîlnit pe 
G.E.A.S., la Sesto San Giovani și 
cum victoria a revenit gazdelor — cu 
62—43 (36—29) —, acestea au trecut 
de atunci în fruntea clasamentului. 
Deoarece ele se detașează valoric de 
restul participantelor la divizia 
soarta titlului 
ca sigur, tot 
tre ele, jocul 
tului.

A, 
va fi decisă, mai mult 
în disputa directă din- 
din returul oampiona-

cu „punți" 
tărgi și foi 
be rămase, 
apreciabile,
să patineze pur șj simplu pe calo
tele de gheață și acest mod dificil 
de a parcurge distanțele i-a solici
tat la maximum din punct de ve
dere fizic. Consecințele s-au văzut 
imediat în poligon (unde s-au des
fășurat două trageri — culcat și 
în picioare). Aici s-au înregistrat 
destul de puține prestații de pre
cizie, o singură tură de penalizare 
avînd de executat doar Josef Spu- 
lak (Cehoslovacia), Klaus Siebert 
(Dynamo R.D.G.), Ioan Mîrzea și 
Victor Dihoi (A.S.A. Brașov). Sin
gurul care a reușit să obțină cali
ficative bune — atît în poligon 
cît și pe traseu — a fost Glțeor- 
ghe Gîrniță (Dinamo Brașov), iar 
faptuj acesta i-a adus un bineme
ritat loc I. REZULTATE TEHNICE: 
1. Gheorghe Gîrniță (Dinamo Bra
șov) 38 :54 (4 ture penalizare), 2. 
Victor Dihoi (A.S.A.) 39:22 (1), 
3. Klaus Siebert (Dynamo R.D.G.) 
39 :41 
39 : 43
39 : 44
40 : 33 
(I. P.
tor Fontana (A.S.A.) și Dumitru 
Soiu (I.P. Oradea) 41 : 59 (2 și res
pectiv 4 ture pen.) 10. Ștefan Urs 
(Dinamo Brașov) 42 : 46 (7).

Sîmbătă se dispută proba de șta
fetă 4 x 7,5 km.

(1) , 4. Gheorghe Voicu (A.S.A.)
(2) , 5. loan Mîrzea (A.S.A.)
(1) , 6. loan Țeposu (Dinamo)
(2) , 7. Nicolae Bărbășescu

Oradea) 41 :56 (4), 8—9. Vic-

nafionale

STEAGUL
CURSELE

Vineri,BUȘTENI, 15 (prin telefon).
pe Valea Cerbului din frumoasa sta
țiune, odată cu disputarea celor 3 
probe de ștafetă — la startul cărora 
au fost prezente 30 de echipe — s-au 
încheiat campionatele naționale de 
schi-fond rezervate juniorilor. Spre 
deosebire de prima zi. soarele a în
muiat puțin zăpada, dar aceasta nu 
a impietat asupra desfășurării in 
bune eondițiuni a întrecerilor. In ge
neral rezultatele nu sint surprinză
toare, dar evoluțiile tinerilor sportivi 
merită a fi relevate. Dintre numero
șii concurenți o bună impresie au lă
sat Francisc Forico, Gheorghe Apostu, 
Toader Pelin, Ovidiu și Moise Gîrba- 
cea. Iosif Tamas, Cornel Mândruș ș.a.

REZULTATE TEHNICE : 3 / X 3 
km junioare : 1. Liceul Experimen-

de schi-fond

ROȘU BRASOV
DE ȘTAFETA

Schi din Predeal (Elena Ce-
Mi-

(Va-
Ana

tal de 
posu, Nicoleta Scurtu, Cornelia 
titelu) 47.22 ; 2. Dinamo Brașov 
lerica Olteanu, Vilma Tudor.
Bădescu) 49,06 ; 3. L.E.S. Predeal II 
(Marcela Țeposu. Maria Truță, Mimi 
Gîrbacea) 51,09. 3X5 km, juniori 
mici : Steagul roșu Brașov (Dumitru 
Crivăț, Vasile Apostu, Toader Pelin) 
«56,09 ; 2. L.E.S. Predeal (Gheorghe 
Bașa, Costel Terciu, Moise Gîrbacea) 
59,13 ; 3. Școala sportivă Rișnov (Be
no ne. Cristoloveanu, Ion Cimpoia, Do
rin Brezeanu) 60,05. .3 X 7 km. juni
ori mari : 1. Steagul roșu Brașov 
(Ion Pelin, Iosif Tamaș. Ion Solovăs- 
tru) 1 h 13.06 ; 2. Dinamo 1 h 13,14 ; 
3. L.E.S. Predeal 1 h 14*07,

Victor ZBARCEA

ATLETISM

FILBERT BAYI (Tanzania)
în retrospectiva sezonului atletic 

1973, în capitolul rezervat alergărilor 
de semifond atrăgeam atenția asupra 
tanzanianului Filbert Bayi, marea 
revelație a probei de 1500 m. Spu
neam atunci că un singur lucru îi 
lipsește pentru a depăși recordul 
mondial al americanului Jim Ryun : 
o dozare mai judicioasă a efortului. 
Intr-adevăr, la fiecare din cursele 
alergate în turneul europern din vara 
anului trecut, Bayi — neînvins p6 
această distanță — imprima chiar de 
la început o trenă foarte puternică, 
distantindu-s”* categoric de adversari. 
Pînă ia jumătatea parcursului, grafi
cele tuturor alergăr’lor sale e^au net 
sub timpii intermediari ai celor mai 
rapide curse alergate vreodată, in
clusiv cea dc record — 3:33.1 — a 
lui Ryun. Dar Bayi slăbea poo‘ rit
mul, diferența fată de următorii a- 
lergători se micșora deși întotdeauna 
rămîneau cîțiva metri între el si al 
doilea clasat. Cel mai bun rezultat 
ai său din 1973 — 3:34,6 (record. al 
A fricii). îi îndrituia pe sceciaJiști că 
afirme că Bayi are potențialul unui 
recordman mondial, Recordul 
putea să-l obțină, se spunea, la 
ma cursă mai. .. rațională.

Și iată, ocazia s-a prezentat 
repede decît ne-am . fi așteptat, 
primul concurs din

va 
pri-

mai
Tn

acest an, la

Christchurch, in cadrul Jocurilor 
Commonwealth-ului. Bayi aleargă 
3:32,2 — eu 9 zecimi mai bine declt 
Ryun ! — trăgîndu-1 sub record și 
pe cvasinecunoscutul neozeelandez 
John Walker.

Performanta atletului tanzanian 
este excepțională, nu numai ca va
loare în sine, ci și prin ace-a că ea 
vine din parjpa unui alergător al 
cărui nume nu spunea. In urmă cu 
vreo 13—14 luni, nimic. nimănui. 
Evgheni Arzanov ne declara că Bayi 
este un adevărat fenomen. Este In
tr-adevăr de domeniul miraculosului 
să ajungi — astăzi, cind performan
tele sînt acolo unde sint... — într-un 
singur an, din iluștrii necunoscut, 
direct recordman mondial !

Le J.O. de la MUnchen. el a fost 
eliminat în seriile probei de 1500 m 
si. nimeni nu l-a remarcat în vreun 
fel. în decembrie 1972. cîștigă Jocu
rile Africii il- Est. cu un timo bun 
— 3:38.9. Rezultatul nu-i asigură 
insă o localizare nrec’să în plutonul 
valoroșilor semifend qti africani. To
tuși. in ianuarie 1973, îl învinge la 
.Tocurile Africane d- la Lagos. p- 
marele K-’no. cu un timn si mai 
bun — 3:37.’ Atunci, lume- atletis
mului s-a mirat, iar specialiștii l-au 
ca’i<ic’t d-ent o mare speranță, sen
zația . o produce, asa c"’n snuneam. 
în turneul european, cînd joacă ro-

Iul unui Miepure“ de clasă — și in
vincibil ! — pentru o mulțime de 
specialiști, care își îmbunătățesc co
pies, în urma sa, recordurile perso
nale.

Bayi are 1.83 m înălțime, cîntă- 
rește 60 kg, și este de profesie me
canic. Sîntem convinși că biografia 
celui mai proaspăt recordman mon- 
•dial al atletismului abia începe. 
Bayi nu are decît 20 de ani... 
(VI. M.)

De reținut că G.E.A.S. a cunoscut 
un sensibil reviriment în actualul 
sezon și el coincide cu începerea ac
tivității noului său antrenor, foarte 
tînărul Claudio Vandoni. un tehnici
an cu idei clare, adept al jocului 
simplu, eficace, bazat pe o bună pre
gătire atletică. Pe de altă parte, e- 
chipa beneficiază de citeva elemente 
foarte valoroase. în frunte eu pivo
tul naționalei, Mabel Boeehi (1,86 m
— 21 ani), tenacea Rosetta Bozzolo 
(1.70 m—24 ani), apoi de constantele 
Licia Toriser, Paola Dalia Longa 
Ș.a. Unul din meritele lui Vandoni 
este că a știut să obțină un randa
ment ridicat de la fiecare jucătoare, 
chiar și de la cele mai tinere, cum 
este cazul Dorei Ciacc’.a (ÎS ani), 
care a avut o importantă contribuție 
în victoria G.E.A.S.-ului asupra for
mației maghiare Spartacus, chiar la 
Budapesta. Arbitrul acestui meci, iu
goslavul Belosevici, s-a declarat plă
cut surprins de jocul. modern și de 
buna pregătire fizică și tactică a ju
cătoarelor din Sesto. Această victorie, 
adăugată succesului obținut în fața 
redutabilei echipe bulgare Akademic- 
Sofia. întrecută cu scorul total 
122—121. a sporit 
rința G.E.A.S.-ului 
finala competiției, 
tîlni, deci, o rivală care... 
aripi, bine lansată.

Cealaltă echipă italiană, 
practică de asemenea, un 
modern, cu faze rapide și 
riate. dar se pare că ea nu a atins 
gradul de omogenitate al „elevelor" 
lui Vandoni. Standa dispune de cî- 
teva jucătoare complete, excelente a- 
runcătoare la coș : Fiorella Alderighi 
(1.71 m—30 ani) care se află pe lo
cul III în clasamentul coș^eterelor 
actualului campionat (153 n în 9 eta
pe), Renata Tessarolo (1.79 m—27 ani) 
și Barbara Costa (1.72 m—22 ani). 
Aceste trei jucătoare au fost prin
cipalele autoare alo scorului record 
din campionatul feminin italian, scor 
ne care Standa l-a obținut în '-*a 
formației Fiat cu 119—45. (Preceden
tul record aparține lui G.E.A.S. — 
din 1973 — cu 115 puncte).

Echipa milaneză 
antrenorul iugoslav
— a avut ca prim 
pe favorita nr. 1 a 
gava Riga, în fața 
ambele dispute, dar 
ța M.T.K.-ului, astfel că 
ne-a spus Vasojevici - 
milaneze nu au renunțat la ambiția 
de a promova în semifinala1 C.C.E. 
ceea ce înseamnă... un avertisment la 
adresa Politehnicii București.

— evident 
de a

I.E.F.S.-ul
a

de 
do- 

în 
tn-

aiunge
va 

prins

Stands, 
baschet 

foarte va-

— pregătită de 
Milan Vasojevici 
adversar tocmai 

competiției. Dau- 
cjireia a pierdut 
a cîștigat In fa- 

■ după cite 
jucătoarele

GIULIANO ORLANDO

Milano, februarie
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SUCCESELE GIMNASTICII1 7

într-un comentariu consacrat pre
gătirilor ce se fac in întreaga lume 
în vederea campionatelor mondiale de 
gimnastică de la Varna, din octombrie 
anul acesta. periodicul sovietic 

'„SPORT ZA RUBEJOM" se referă 
la rezultatele bune obținute de gim
nastica românească în 1973. Intre 
altele, se arată :

..Pentru specialiștii gimnasticii, evo
luțiile încununate de succes ale Ali
nei Goreac și Ancăi Grigoraș la cam
pionatele europene de la Londra nu 
au fost o surpriză. Goreac și-a dove
dit forța îndeosebi la sărituri și la 
paralele. Ea execută cu siguranță una 
din cele mai dificile sărituri, așa-nu- 
mita săritură „Tsukahara". iar com
binațiile ei Ia paralele conțin nume
roase elemente și legări originale, cu 
un înalt grad de dificultate. Campioa
na absolută a României, Anca Grigo
raș, a obținut intr-o serie de con
cursuri internaționale rezultate valo
roase. Astfel, ea s-a clasat prima în 
meciul bilateral R. F. Germania —

ROMÂNEȘTI SÎNT FIREȘTI *
7 f

România și a 
gimnastică. Ea 
cădere 
aparat 
tul de greu, executat într-un tempo 
ridicat. Locul 4 la individual compus, 
medalia de argint la birnă, medalia 
•le bronz la paralele și sol — iată 
rezultate remarcabile pe „cartea de. 
vizită" a Alinei Goreac. Anca Grigo- 
raș s-a clasat pe locul 3 la birnă și 
pe locul 6 la paralele. Remarcabil au 
evoluat și girpnaștii români la euro
penele de la, Grenoble. .Pentru prima 

campionul absolut al României, 
Grecu, a adus țării sale o me
de argint (la inele), iar 
și Nicolae Oprescu s-au

cîștigat Balcaniada de 
își dovedește cu pre- 

siguranța și gratia la birnă, 
Ia care are un exercițiu des-

dată, 
Dan 
dalie 
Borș 
pe locul 4 și, respectiv 6, la 
și. respectiv, sol.

Despre progresul gimnasticii 
minine românești vorbește și 
că la „Turneul Prietenia" de la 
un deosebit succes a repurtat 
de 12 ani Nadia Comâneci. supranu
mită „o nouă minune a gimnasticii". 

. Pentru specialiști și pentru cei care 
urmăresc cu regularitate dezvoltarea 
gimnasticii românești. toate aceste 
succese sint firești. Se știe că. de 
cițiva ani. in Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej ființează un centru pentru gim
nastica feminină, iar roadele au în
ceput să- se vadă".

Mihai 
clasa* 
inel* I

fe- 
faptul 
Gcra. 
tînăra

ANULUI 2000
Relatînd efectele pe care medica

mentele anabolice Ie pot avea asupra 
capacității de performanță și înfăți
șării sportivilor în deceniile ce vin, 
ziarul „KURIER" care apare Ia Vie- 
na, scrie :

„Medicii, savânții. psihologii .și alți 
experți în domeniul sportului ne o- 
bișnuiesc treptat cu ideea că sportivii 
anului 2000 vor avea o înfățișare cu 
totul deosebită. înțr-o bună măsură, 
diformarea tipului uman în funcție 
de specializarea sportivă a și început 
să apară, dacă ne gindim la jucă
torii de baschet longilini sau chiar 
extrapl ați și ii corn narăm cu ultra- 
masivit-atea halterofililor și a aruncă
torilor.

Deviza „o minte sănătoasă intr-un 
corp sănătos" se va acorda din ce în 
ce mai puțin cu rezultatele obținute 
pe cale artificială, prin utilizarea 
unor produse medicamentoase capa
bile să realizeze creșteri masive ale 
volumului muscular, ca și dezvoltării 
absolut anormale ale capacității de 
oxigenare a organismului. Specialiș
tii sînt de acord în a prevedea că 
în curînd vom avea putința să. rea
lizăm dezvoltări planificate ale anu
mitor părți ale alcătuirii noastre fizi
ce, obținînd astfel boxeri cu mîini 
foarte lungi, săritori cu picioare su
pradimensionate și halterofili cu o 
fantastică masă musculară.

Suedezul Ricky Bruch, unul din cei 
mai buni aruncători de disc din lu-

KUSiER
me, recunoaște deschis că utilizează 
preparate hormonale pentru a obți
ne creșterea forței fizice. La fel fac 
și aruncătorii de greutate Hoglund si 
Almstrom. care recunosc că au uti
lizat în cadrul unui concurs atletic 
de la Oslo medicamente oferite de 
Bruch și acestea le-au favorizat per
formanța.

Așadar sportul, care servea un 
scop nobil, dezvoltînd paralel forța 
și psihicul, începe să-și vadă rădă
cinile distruse de mijloace care nu 
urmăresc dezvoltarea armonioasă, ci 
numai performanțe cit mai mari.

Tabloul sportului ultra-specializat, 
practicat cu mijloace artificiale, nu 
e deloc îmbucurător. Vom vedea oare 
halterofili incapabili să fugă măcar 
100 m ? Vor deveni decatloniștii o 
simplă amintire a trecutului ? Rărnî- 
ne de văzut. Preparatele despre care 
am vorbit există, poartă nume in
ofensive și frumoase ca „Dianabol", 
de pildă, dar ne putem întreba de 
pe acum dacă în formula lor nu se 
află ascunși germenii distructivi in- 
dreDtațl împotriva unuia din cele mai 
vechi și luminoase idealuri umane — 
sportul".
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