
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN LIBAN
O impresionantă manifestară de inaltâ stima și respect pentru 

conducătorul României socialiste, cu prilejul decernării 
titlului de doctor honoris causa al Universității libaneze 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

PROLETAW DW TOATE TARILE CLTH-VAT

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUQAȚIE FIZICA-Șl SPORT

doi președinți 
atmosferă de

cea de-a treia 
Nicolae 

prilejuit

Simbătă dimineața a avut loc Ia 
Palatul Prezidențial Baabda o nouă 
intîlnire între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Liban, Suleiman 
Frangieh.

Intilnirea dintre cei 
6-a desfășurat într-o 
caldă cordialitate.

★,
Ziua de simbătă —

zi a vizitei președintelui 
Ceaușescu în Liban — a 
unul dintre cele mai emoționante
momente : decernarea titlului de doc
tor honoris causa al Universității li
baneze șefului statului român.

în momentul sosirii președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în fața clădirii 
universității o gardă militară prezin
tă onorul. Este intonat Imnul de Btat 
el Republicii Socialiste România.

La intrarea în universitate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este în
tâmpinat cu căldură de ministrul 
educației naționale al Libanului, Ed
mond Rizki de Aii Al Khalil, minis
tru de stat, de prof. dr. Edmond Naim, 
rectorul Universității libaneze, 
întreg Senatul universitar, 
de omagiu adus înaltului 
rectorul și ceilalți membri 
tului poartă tradiționala 
versitară.

Președintele Nicolae 
este invitat în sala, de festivități a 
universității.

Asistența in picioare salută pe șe
ful statului român cu vii și îndelun
gate aplauze. Asistăm la o impresio
nantă manifestație de înaltă stimă și 
respect pentru conducătorul Româ
niei socialiste, a cărui activitate ne
obosită pusă în slujba idealurilor 
nobile ale umanității este 
și apreciată și aid, ca de 
toate țările lumii.

Rectorul Universității 
prof, dr. Edmond Naim, adresează un 
vibrant omagiu înaltului oaspete, alo-

de 
In semn 

oaspete, 
ai Sena- 

togă uni-
Ceaușescu

cunoscută 
altfel, în

libaneze,

grind personalitatea șefului statului 
român. Rectorul dă apoi citire hotă- 
rîrii Senatului universitar prin care, 
la propunerea Facultății de drept și 
științe social-politice, se conferă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu titlul de 
doctor honoris causa pentru înalte 
merite în activitatea sa îndelungată, 
pentru ridicarea României, pentru 
sprijinul și inițiativele sale în favoa
rea luptei popoarelor pentru pace, 
libertate și independență.

In aplauzele asistenței, rectorul 
universității, înconjurat dc membri 
ai Senatului, inminează președintelui 
Nicolae Ceaușescu Diploma de doctor 
honoris causa, împreună cu însem
nele acestei înalte distincții. Toți 
membrii Senatului universitar feli
cită călduros pe conducătorul Româ
niei socialiste.

Inveșmîntat în toga universitară, 
președintele Consiliului de Stat al 
României este invitat în prezidiul 
adunării, de unde rostește tradiționa
lul cuvînt.

Cuvîntul președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat în repe
tate rînduri cu aplauze îndelungate 
de toți cei prezenți. Apoi, în saloa
nele universității, președintele Con
siliului de Stat al României primește 
felicitări din partea celorlalte perso
nalități ale vieții științifice și cultu
rale, din partea studenților, se între
ține cordial cu persoanele prezente 
Ia solemnitate.

La plecarea de la universitate asis
tăm din nou la o manifestație entu
ziasta a studenților, de simpatie și 
prețuire față de conducătorul Româ
niei.

★
Părăsind universitatea, coloana ofi

cială se îndreaptă spre punctul turis
tic Jeita, situat la o distanță de 18 
km de Beirut, pe versantul Munților 
Liban. Aici este vizitată grota cu 
același nume ; un splendid monument 
al naturii care se înscrie printre cele 
mai spectaculoase grote din lume.

4 PAGINI 30 BANI

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI-ALPIN

Duminică 17 februarie 1974

(Continuare în pag. a 4-a)

CÎȘTIGĂTODII

Nr. 7684

La amiază, președintele Nicolae 
Ceaușescu și persoanele care îl înso
țesc au fost oaspeții președintelui Re
publicii Liban, Suleiman Frangieh, la 
un club de agrement situai pe malul 
Mării Mediterane.

In cursul după-amiezii, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a înapoiat Ia re
ședința din Beirut.

★
dimineții de simbătă au 
Beirut înlilniri de lucru

In cursul 
avut loc la 
între membri ai delegației române și 
oameni politiei, din domeniul econo
miei și învățămintului.

•ir
Simbătă seara, la Palatul Preziden

țial Baabda s-a desfășurat ultima 
rundă a convorbirilor oficiale dintre 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Liban, Suleiman Frangieh.

La convorbiri au participai, din 
partea română, tovarășii Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Fățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
consilieri și experți, iar diu partea li
baneză Takieddine Solh. președintele 
Consiliului de Miniștri, Fouad Naffah, 
ministrul afacerilor externe, Antoin 
Fadal, secretar general a.i. Ia Minis
terul Afacerilor Externe, și alte per
soane oficiale.

Cei doi președinți au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei șefului 
român in Republica Liban.

In încheierea convorbirilor 
adoptat comunicatul comun 
convorbirile dintre președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liban, Su
leiman Frangieh, document care va 
fi dat publicității.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

statului
a fost 
privind

CUPA TINERETULUI"

Bănică

ASTAZI, ÎNTRECERI DE SCHI 
LA POIANA STÎNEI

l Aspect din timpul semifinalei cîștigată de Laurențiu

BUCUREȘTIUL ȘI-A DESEMNAT CAMPIONII LA PATINAJ

DAN CRISTEA Șl DANIELA MIJNMU,

POIANA BRAȘOV, IC (prii, (ele- 
fon). Slalomul uriaș din cadrul 
campionatelor republicane, montat 
— după mulți ani — pe pîrtia Su- 
linarului (de la „zidul mare" pînă 
la vechea sosire) a constituit un 
veritabil test al formei sportive 
pentru specialiștii disciplinei.

Dan Cristea, reîntors de la St. 
Moritz cu avantajul unei substan
țiale experiențe, a făcut două curse 
echilibrate, foarte rapide, la limita 
de siguranță, cu care și-a adjude
cat victoria. Deși în manșa secun
dă a avut timpul al doilea, fiind 
depășit de Virgil Brenci, se poate 
spune — totuși — că Dan Cristea, 
prin modul în care și-a organizat 
ambele .manșe, s-a Impus din capul 
locului drept virtual învingător. 
Virgil Brenci, clasat al doilea la o 
diferență de aproape două secunde 
de cîștigător, datorează această în
târziere unor erori săvârșite în 
porțiunea ‘cea mai delicată a tra
seului (în „canal").

Meritat și, în același timp, sur
prinzător este locul 3 obținut de 
Constantin Văideanu, care-i depă
șește pe Dorin Munteanu, Alexan
dru Manta și loan Cavași.

Cursa 
coborâri 
care, cu 
de nivel

Dan Cristea confirmă, prin cuce
rirea titlului, o formă sportivă re
marcabilă, anunțată de la slalo
mul special al campionatelor mon
diale, și o consecvență care durea
ză de cîțiva ani. Am vrea să spu-

LA MARGHITA A AVUT LOC I nem, însă, cîteva cuvinte și despre 
FA7& nPI Ioan Boblt campionul coborârii. Cu TA4.A UKHOtIXttUUA | un moral ridicati Bobiț a pornit ea 

„din pușcă", dar după primele șase 
porți i s-$ desprins schiul de la un 
picior, s-a antrenat intr-un viraj, 
a căzut și a fost obligat să aban
doneze. Un alt favorit, Gheorghe 
Vulpe, după ce a parcurs o jrimă- 
tate de traseu într-un ritm foarte 
alert (anunțîndu-se, la timpul in
termediar, printre probabilii cîști- 
gători), a comis erori copilărești în 
porțiunea „canalului", excluzîn- 
du-se, prin aceasta, dintre primii 
șase clasați.

Cursa fetelor a fost mai popu
lată decît cea din ajun, coborârea. 
20 de fete s-au prezentat la start,

pe aceeași pârtie și același traseu 
(52 de porți) ca și băieții. Prin for
ma manifestată vineri, principala 
favorită era Marfa Cîmpeanu-Cris- 
tea. Ea a atacat vertiginos prima 
parte a traseului („zidul mare"), 
dar cu cîteva porți înaintea liniei 
de sosire, încercând o simplificare 
de traseu, a atacat prea scurt la 
fanion, legăturile au lovit unul din
tre stîlpii porții, j s-a desprins 
schiul și a fost nevoită să abando
neze. Daniela Munteanu, coborînd 
foarte controlat un traseu ce deve
nise înșelător (prin coborârile an
terioare ale băieților), a izbutit să 
cîștige la o diferență de 4 secun
de (!) față de Ioana Belu-Ghia, 
diferență ce-i asigură o conforta
bilă victorie și ,în proba de combi
nată, cu condiția să termine ono
rabil cursa de slalom special. Me
ritorie în clasamentul fetelor ni se

Mihai BĂRA

Daniela Munteanu în cursa spre titlul de campioană la „uriaș

băieților a comportat două 
lungi de circa 1.400 m fie- 
52 de porți pe o diferență 
de aproximativ 450 m.

La faza orășenească a „Cupei ti
neretului", desfășurată la clubul 
Casei de cultură din localitatea Mar- 
ghita, au participat primii trei cla
sați din cadrul etapei pe întreprin
deri, instituții și școli. După între
ceri viu disputate, la șah și tenis 
de masă li s-au acordat diplome 
pentru rezultatele obținute următo
rilor : șah : 1. Aurel Lucaci (Fabri
ca de pîine Marghita), 2. Ladislau 
Helmeczi (Liceul Marghita), 3. Va- 
sile Ungureanu (Liceul Marghita). 
Tenis de masă: 1. Francisc Pop 
(Cooperativa Record), 2. Ioan Pop 
(Baza de recepție), 3. Ladislau Hel- 
meczi (Lie. Marghita).

''-•rel PAȘCALAU — coresp.

ECHIPELE NOASTRE FEMININE DE VOLEI ÎN CUPELE EUROPENE

ieri după- 
cadrul ce-

Sala Giulești a găzduit, 
amiază, partida retur din ____ 
lui de al treilea tur al C.C.E., între 
echipele feminine Rapid București și 
N.I.M. Budapesta, deținătoarea tro
feului, întîlnire decisivă pentru de
semnarea formației calificate în tur
neul final. Acest drept l-au obținut 
voleibalistele oaspete, care — învin
gătoare și în primul meci cu 3—0 — 
și l-au adjudecat și pe cel de ieri 
cu 3—2 (13, —13, 12, —3, 13).

întîlnirea a debutat sub semnul u- 
nui ușor echilibru (1—1, 3—3, 4—4, 
5—5), datorită faptului că ambele 
sextete au căutat să vadă care sint 
punctele nevralgice ale adversarelor. 
După acest inceput, giuleștencele au 
reușit să ia un ușor avans (12—9, 
13—10) — după ce au revenit de la 
5—7 și 6—8 — dar pe care l-au pier
dut extrem de repede datorită erorilor 
comise în construirea acțiunilor de a- 
tac și impreciziei în apărare din li
nia a doua, precum și atacurilor 
foarte puternice ale adversarelor — 
în care a excelat Szalay —, ce au

fost rareori blocate. Astfel, N.I.M. a 
ciștigat primul set la 13 și, o dată 
cu el, a realizat și calificarea in 
turneul final.

Următoarele seturi au avut o des
fășurare, în general, anostă, rareori 
publicul avînd posibilitatea să asiste 
la momente spectaculoase, — partida 
luînd sfirșit, in cele din urmă, cu 
meritata victorie a formației N.I.M., 
care a fost, evident, superioară giu- 
leștencelor.

Arbitrii H. Albreht și B. Nagel, 
ambii din R. D. Germană, au con
dus bine următoarele echipe : Rapid r 
Cbnstanța Bălășoiu, Eugenia Rebac, 
Martha Szpkely, Elena Crișan (Cris- 

Vraniță, 
Koverne, 
Bahnegy,

tina Băltărețu), Ruxandra 
Florica Fugigi ; N.I.M. : 
Gerhardt (Szijjarto), Buzek, 
Szalay, Steiner (Halasz).

Emanuel FANTANEANU j

DINAMO BUCUREȘTI - FENERBAHCE 3-0,
m „cupa CUPELOR"

în meci retur pen-La Istanbul,
tru Cupa cupelor la volei feminin, 
echipa Dinamo București a învins 
cu scorul de 3—0 (15—5, 15—2,
15—-1) formația Fenerbahce. învin-

gătoare cu 3—0 și în primul joc, 
voleibalistele românce s-au califi
cat pentru turul următor al com
petiției.
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IN sălile de sport bucureșteneV

Ieri dimineață, pe patinoarul ar
tificial „Floreasca". din Capitală, 
au fost desemnați campionii muni
cipali la patinaj viteză din cadrul 
„Cupei tineretului". 24 de băieți și 
tot atîtea fete, primii clasați în fa
zele pe sector, au luat parte la în
trecere. Emoție, pe gheață, emoție 
pe margine. Profesorii își încu
rajează elevii. Unii dintre copii de
monstrează că au... state mai vechi 
în alergarea pe patine.

Comisia de organizare, condusă 
de prof, 
perativ. 
linia de 
primele

Maj întîi, firește, finala fetelor. 
Carmen Pandia (Șc. gen. 31) și Da
niela Ioneseu (Șc. gen. 156), 
umăr la umăr. Cînd erau 
metri pînă la finiș, Daniela 
clipă de ezitare, alunecă și 
Așadar, Carmen Pandia e 
laureată a „Cupei tineretului1 
Capitală (pe 
Ișoveanu — 
tiv Gabriela 
188). Finala 
puțin echilibrată. Nicolae 
(„87") pleacă hotărît, conduce 
manent, demonstrind reale aptitu
dini de vitezist, și cîștigă detașat 
în fața lui Laurențiu Bănică („86"). 
Mihaî Cotrobescu („156") și Sorin 
Croitoru („26") au fost ocupanții

la orice ma-locurilor 3 și 4. Și. ca 
nifestare sportivă, momentele pre
mierii sînt emoționante. Emil Jecu, 
secretar al C.M.E.F.S., a înmînat 
diplome primilor clasați, urîndu-le 
succes în finalele pe țară. (G. R.)

în această dimineață, pe platoul 
din fața cabanei Poiana Stînei — 
Sinaia, Cota 1260 m vor putea fi 
urmărite întrecerile contînd pentru 
faza județeană a „Cupei tineretu
lui" la schi. La startul probelor se 
vor alinia tineri cooperatori, sindi
caliști, precum și copii la categoria 
de vârstă 11—14 ani. în același 
timp, la Ploiești, într-una din fru
moasele săli ale Casei de cultură a 
sindicatelor vor avea loc, tot în 
cadrul „Cupei tineretului", partide 
de ping-pong, contînd pentru etapa 
municipală.

Florian ALBU — coresp.

TENISUL ROMANESC
Mircea 
Trierea 
plecare 

perechi.

Rizea, lucrează o- 
aduce, treptat, la 
semifinaliștii, apoi

merg 
cîțiva 
are o 
cade, 

prima 
■“ din 

locurile 3 și 4, Diana 
Șc. gen. 56 și respec- 
Jurcuță — Șc. 
băieților, a fost

gen. 
mai 

Ivan
per-

La Sinaia,

CONCURSURILE DE BOB
AU FOST AMÎNATE

SINAIA, 16 (prin telefon). Tem
peratura ureînd pînă la o limită 
primejdioasă (care făcea ca pîrtia 
să poată fi utilizată doar cu riscul 
totalei ei deteriorări), organizatorii 
„Cupei federației" la bob au ho
tărît amînarea întrecerilor care 
trebuiau să aibă loc de sîmbătă 
pînă marți (cîte o manșă pe zi), 
în felul acesta, pîrtia va fi me
najată pînă cînd starea atmosferică 
va permite reluarea 
de bob în condiții care 
ricliteze starea pistei.

în momentul de față, 
înnourat și se așteaptă ninsoarea 
anunțată de meteorologi. Pînă la 
reluarea activității competiționale, 
boberii aflați la Sinaia se pregă
tesc „pe uscat" 
nătățirii forței 
exersează, cu 
starturile

concursurilor 
să nu pe-

cerul este

(în scopul îmbu- 
de împingere) și 
multă insistență,

Gh, IRIMINOIU

ESTE CHEMAT SA OBȚINĂ
NOI SUCCESE IN ARENA

INTERNA Șl INTERNAȚIONALA
PLENARA COMITETULUI F. R. TENIS

de tenis dinPe răbojul activității 
țara noastră, recenta plenară a co
mitetului Federației române de tenis 
se înscrie ca un moment de adevă
rată cotitură. Este desigur momentul 
în care luăm deplină cunoștință de 
realitatea pregnantă a succeselor pe 
care această disciplină le-a adus în 
patrimoniul mișcării sportive româ
nești și începem să le privim ca pe 
un bun definitiv ciștigat.

în ultimii cinci ani, echipa Româ
niei a fost de trei ori finalistă a 
„Cupei Davis", situîndu-se astfel pe 
locul doi în contextul celei mai mari 
competiții mondiale a tenisului. Ju
cătorii noștri, în frunte cu maestrul 
emerit al sportului Ilie Năstase, s-au 
clasat de nenumărate ori printre lau- 
reații marilor turnee individuale. 
Același Ilie Năstase este de două ori 
cîștigător al Marelui Premiu — 
F.I.L.T., declarat anul trecut tenis- 
manul nr. 1 al lumii. Reprezentativa 
țării noastre a obținut un meritoriu 
loc trei în competiția supremă femi
nină, Cupa federației internaționale 
de tenis.

în pas 
tenisului 
mers și 
largi a

efectivă 
sate de 
P.C.R. din 28 februarie 
1973.

Toate acestea au fost grăitor sub
liniate în textul dării de seamă pe 
anul trecut prezentată de F.R.T., ca 
și în cuvîntul participanților la ple
nară. A mai reieșit importanța pro
blemei pregătirii cadrelor de perfor
manță în sportul nostru, așa cum au 
arătat activiști de frunte ca Rado 
Gheorghe din Cluj, Mircea Pascu

la realizarea sarcinilor tra- 
Hotărirea Plenarei C.C. al

2 martie

(Continuare în pag. a 3-a)

EXISTĂ ÎNCĂ PREA MULTE „FERESTRE"■IR

UN NOU RAID ANCHETĂ PE UN ITINERAR MAI VECHI
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă 

a educației fizice și sportului a pus în fața mișcării noastre sportive obiec
tive de mare responsabilitate, atît în direcția întăririi sănătății întregii 
mase de cetățeni, cit și în cea a reprezentării cu cinste a culorilor româ
nești în competițiile internaționale. Această din urmă datorie a organi
zațiilor sportive sau a celor cu atribuții în domeniul sportului, subliniată 
de documentele de partid, a fost analizată temeinic și cu prilejul recen
tei plenare a Consiliului Național pentru Educație Fizică ți Sport. S-a 
precizat astfel că îndeplinirea importantelor sarcini care stau în fața 
sportului nostru de performanță necesită eforturi mereu sporite pentru 
îmbunătățirea procesului instructiv educativ, creșterea volumului și cali
tății pregătirii, în concordanță cu cerințele actuale. pe plan internațional, 
întărirea simțului de răspundere, de dăruire ți devotament, stimularea 
pasiunii ți exigenței întregului activ al mișcării sportive. în acest context, 
un rol important i s-a atribuit folosirii judicioase și integrale a bazei 
materiale de care dispune sportul de performanță. In ce măsură și cum 
sînt utilizate bazele sportive ? Este o întrebare la care redactorii noștri 
au încercat să-i găsească răspunsul asistind la antrenamente, vizitînd 
bazele sportive din Capitală dimineața, după-amiaza și seara.

OASPEȚI ÎN SALA UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI
Destul de puțin cunoscută publicu

lui (poate și din cauza absenței tri
bunelor), sala de jocuri a Universi
tății București, amplasată în Dealul 
Cotroceni, la Institutul Pedagogic, 
găzduiește destul de des întîlniri ofi
ciale de volei și baschet, precum și 
antrenamentele formațiilor divizio
nare (A) de handbal ale clubului 
universitar. Și cum raidurile anchetă 
întreprinse pină acum de ziarul nos
tru prin sălile de sport ale Capitalei 
„ocoliseră" această sală, iată-ne, în- 
tr-o după amiază, în Dealul Cotro
ceni, înarmați cu carnetul de repor
ter și cu un aparat de fotografiat.

Pe aleile din fața sălii am găsit 
la lucru o grupă de 25 de handbaliști

«Km»

—

Înaintea meciului cu G.E.A.H. Sesto 
San Giovani, baschetbalistele de la 
I.E.F.S. se pregătesc în sala Con
structorul Foto : Ion MIHÂICA

ai... Școlii sportive nr. 3 București. 
Timpul frumos și soarele călduț de 
februarie permiteau elevilor antreno
rului Gheorghe Ioneseu o scurtă în
călzire in aer liber, după care tinerii 
handbaliști au intrat în sală. Și, to
tuși, pe orarul afișat în hol figura 
la această oră un antrenament al 

•Universității București, tot la hand
bal masculin. Ce se întîmplase 1

Răspunsul l-am aflat de la antreno
rul Ioneseu : „Intrucît 
versității se află intr-o 
ță, antrenorul emerit 
ne-a cedat nouă orele 
buie să subliniez, însă, 
versitatea și Școala sportivă 3 există 
o înțelegere, cei mai buni jucători 
ai noștri fiind transferați la echipa 
universitară la terminarea junioratu
lui. Printre ultimii handbaliști pe 
care i-am dat Universității se numă
ră Cornel Matei și Mihai Marian".

„Misterul" orarului fiind dezlegat, 
am rămas să urmărim antrenamentul 
tinerilor jucători de la Șc. sp. 3. 
Ne-a impresionat, in primul rînd, 
talia juniorilor și, după cum aveam 
să aflăm, media de înălțime a lotu
lui este de 1,80 m ! Patru dintre jucă
tori au peste 1,90 m, „gigantul" echi
pei fiind Adrian Lupu (1,94). Și — 
culmea — în fața noastră se aflau, 
în acea după amiază, nu titularii, 
adică cei 14 jucători din formația de 
divizie școlară, ci handbaliștii care 
vor prelua, în anii următori, „ștafe
ta". Am notat, cîteva nume de copii 
în care antrenorul Gh. Ioneseu și-a 
pus mari speranțe : Dorin Cristache, 
Adrian Lupu, Dorin Moldovan și 
Adrian Ispasiu.

în sfirșit, pentru că ne-am dus la 
sală în scopul de a vedea cum este 
folosită, să notăm aspectul ei îmbie-

echipa Uni- 
scurtă vacan- 
Eugen Trofin 
în sală. Tre- 
că între Uni-

UN REZULTAT DE PRESTIGIU PENTRU RUGBYUL NOSTRU

Raid anchetă realizat
de Aurelian BREBEANU.

Mihai TRANCA, 
Vladimir MORARU 

și Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

cu afirmările deosebite ale 
nostru de performanță a 

dezvoltarea în arii tot mai 
_ =_ _ acestei discipline sportive. 
Pentru prima oară, cu certitudine, șe 
poate vorbi în țara noastră despre o 
răspîndire în mase a acestui sport, 
pînă nu de mult praoticat numai în 
cercuri restrînse. Importantele efor
turi pe plan organizatoric făcute în 
acești ani, lărgirea bazei materiale, 
condițiile asigurate pentru practica
rea tenisului în rîndurile tineretului 
și a tuturor categoriilor de cetățeni 
ai patriei noastre, au înscris și acea
stă disciplină sportivă în rîndul ace
lora destinate să aducă o contribuție

FARUL CONSTANȚA A CIȘTIGAT CU 10-6
A ____  AS ____ _ ____ . _ _ ___ ~ .. .. .

INTILNIREA DE LA FAIBACH (Țara Galilor)
LONDRA 16 — Corespondentul

Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite!: Echipa de rugby Farul Con
stanța a obținut, vineri după-amiază, 
o frumoasă victorie învingînd pe 
stadionul „Aberavon" din Faibach for
mația locală, binecunoscută în rug- 
byul din Țara Galilor. Scorul de 
10—6 cu care s-a încheiat partida 
reprezintă o oglindă fidelă a fapte
lor de pe teren. Din partea echipei

române toate cele zece puncte au 
fost marcate' de Mihai Bucos (două 
lovituri de pedeapsă și o încercare). 
Punctele galezilor au fost realizate 
dintr-o încercare transformată.

Echipa română a jucat bine atît 
pe înaintare cit și pe linia de trei- 
sferturi. Toți jucătorii au muncit 
mult pentru a face față terenului 
desfundat. Maniera de joc a rugbyș- 
tilor români a fost cu adevărat... ga-

leza; ei și-au depășit adversarii folo
sind bine propriile lor arme — viteza 
în teren, pasele și schimburile rapi
de de joc.

Simbătă rugbyștii de la Farul Con
stanța au asistat la Cardiff, Ia 
nirea de rugby Țara Galilor — 
ța, din cadrul Turneului celor 
națiuni, iar luni vor susține Ia 
fig Hill, ultimul meci din 
turneului lor din Țara Galilor.

intîl- 
Fran- 
cinci 
Ken- 

cadrul

Din însemnările reporterilor noștri rezultă că Ia unele dintre barele 
sportive vizitate există multă grijă pentru folosirea lor judicioasă, în 
concordanță cu necesitățile mereu sporite ale pregătirii, preocu

parea pentru crearea unui cadru ambiant cit mai adecvat unor antre
namente de inalt, nivel cantitativ și calitativ, fn unele dintre ele, însă, 
situația este total nesatisfăcătoare. Sălile închise în cea mai mare parte 
a zilei la Giulești și Constructorul, programele scurte ale altora, absen
țele unor sportivi și chiar ale unor antrenori de la antrenamente, neres- 
pectarea programelor (și credem că ou fost stabilite in funcție de tim
pul liber al celor interesați, și nu după alte criterii) sînt constatări care 
trebuie să dea de gindit. Cu săli închise și cu absențe nu se pot înde
plini prevederile referitoare la creșterea volumului de lucru în sportul 
nostru și nu se pot obține performanțe pe măsura obiectivelor stabilite I 
Dar, presupunind că asociațiile și cluburile care dispun de săli iși 
îndeplinesc normele de antrenament, de ce n-ar fi puse aceste săli, in 
timpul disponibil, la dispoziția acelor grupări sportive ce nu beneficiază 
de condiții asemănătoare ?
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victoriile

DOI CAMPIONI EUROPENI FAȚĂ IN FAȚĂ

Sportul

IȚI MULȚUMESC, 
BĂTRÎNĂ IARNĂ..

9

PARAFRAZĂ SPORTIVĂ ;
Iți mulțumesc, bSttln.1 
Că ai venit, 
Ai spus „Prezent" 
și-acum, cind martie 

știi să pleci 
mod decent.

iarnă

«e-nloarnă,

divămulțumesc, ciudată ___
tenul alb, marmorean. 

C-ai incercat să fii sportivă, 
Cum faci in fiecare an.

Doi dintre fruntașii semifondului european, Evghenî Arzanov, cam
pion european la 800 m și Gheorghe Ghipu, campion european de juniori 
la 1 500 m s-au aflat de curînd, printr-o fericită coincidență, în același 
loc, în cadrul unui schimb de experiență, la băile Felix, lîngă Oradea. 
Prilej pentru reporter de a-i așeza 
mediul întrebărilor, aceleași pentru 
fost făcute separat. Așadar:

față în față, dar numai prin inter- 
ambii atleți, întrucît Interviurile au

antreno-

planul de

Dar nu mi-ai dat, pe cit bag seama,y 
Nimic in plus, Ț
Nici special : X
Același cîntec alb, v
In gama V
Duminicilor la predeal.
Aceiași fulgi invariabili, x
Aceleași sănii care cad A
Și-iar-schiori, cam perisabili, •>
Cind se opresc Y
In cite-un brad. X

— Dacă ați începe din nou acti
vitatea sportivă, ați alege tot atle
tismul și aceleași probe 7

ARZANOV: Aș face alt sport, 
mai precis fotbal. De altfel eu am 
venit la atletism de la fotbal. E 
mai ușor să fi mijlocaș, decît a- 
lergător de 800 m...

GHIPU : Aș alege tot atletismul, 
dar parcă o alergare mai lungă, 
poate 5 000 m.

— Ce părere aveți despre Gheor
ghe Ghipu, Evghenî Arzanov 7

A. : îl cunosc prea puțin. în ori
ce caz, un junior care aleargă 
1:46,4 pe 800 m și 3:39,0 la 1 500 m 
și care cîștigă un titlu de campion 
continental este o valoare deose
bită.

G.: Evghenî ar fi cel mai bun 
semifondist din lume, dacă ar aler
ga mai bine tactic în cursă. Are 
toate darurile...

— Ce calitate dominantă credeți 
că aveți, calitate care vă deosebește 
de ceilalți alergători ?

A. : Viteza de sprinter.
G.: Rezistența In regim de vi

teză.
— Ce sportiv v-a impresionat în 

mod deosebit, pe plan mondial și 
în țara dumneavoastră 7

A.: în U.R.S.9. — Vladimir Kuț, 
în lume Peter Snell.

G.! în țară, Năstase în tenis și 
Corbu în atletism; în lume 
Ryun.
- Ați 

cine 1
A.: în 

englezul 
din S.U.A., n-am reușit să cîștig 
nici o cursă, am fost mereu al doi
lea.

G. : Am pierdut o singură cursă, 
de 800 m. în semifinala Cupei Eu
ropei la Nisa. M-au învins Dieter 
Fromm (R.D.G.) și Marcel Phillippe 
(Franța). La 1 500 m n-am pierdut 
de doi arii. E drept, am alergat 
mai mult cu juniorii...

— Cum primiți infringerea ? Dar 
victoria ?

A.: în general, nu sînt obișnuit 
să pierd. înfrângerea 
să mă pregătesc mai 
mă liniștește și îmi 
mentul mai plăcut.

G.: Nu pierd decît 
pregătit sau greșesc 
S-ar putea să fiu lipsit de modes
tie, dar singura înfrfngere din 1973 
s-a datorat unei greșeli tactice. 
Succesele îmi dau încredere, îmi 
arată că lucrez bine la antrena-

fost învins în 1973 7

Jim

De

definala Cupei Europei, 
Carter. Iarna, în turneul

mă determină 
bine. Victoria 
face antrena-

dacă Bînt ne- 
cursa tactic.

i

C I D U L“

mente. în general, însă, 
le uit repede.

— Cum colaborați cu 
rul ?

A. : Facem împreună 
pregătire.

G. : Foarte bine. Mă înțelege de 
multe ori.

■— Ce speranțe aveți pentru 1974 ?
A. : Să obțin, la debutul pe 1 500 

m, rezultate la fel de bune ca 
300 m.

G. : Să alerg sub 1:45,0 la 800 
și să cîștig o medalie la Roma, 
campionatele europene, pe 1 500

— Dar pentru Olimpiada de 
Montreal ?

A. : Voi alerga, dacă programul 
îmi va permite, și 800 și 1 500 m. 
Nu știu însă ce va fi atunci...

G. : Să cîștig o medalie la 1 500 m.
— Ce faceți pentru refacere, după 

antrenament sau concurs ?
A. : Mă culc. Dorm mult, iar 

dacă nu am somn stau pur și sim
plu întins, mă relaxez. Cîteodată 
joe șah. Pentru mine, foarte im
portantă este și alimentația.

G.: Baie, masaj și multă odihnă. 
Alimentația este corespunzătoare 
efortului pe care îl fac.

— Cum reacționați în antrena
ment și competiție, in momentele 
în care vă simțiți la capătul pute
rilor 7

A. : La antrenamente, cînd ter
min „benzina" mă opresc. Cînd nu 
mă simt bine, nu concurez.

îmi impun să depășesc a- 
momente. Nu abandonez, 

făcut-o niciodată,
Interviuri consemnate de

N. MARAȘESCU

Aceleași zboruri ireale
Pe gheața unui patinoar,
Cerși deschidea șî sucursale, 
Sub pașii mei,
Pe trotuar.

la

m 
în 
m.
la

G.: 
ceste 
n-am

i

revedere*

Fred FIREA

De-aceea-n veșnica dispută 
Cu forța altei primăveri, 
Cînd pleci înfrîntă și 
Remarc efortul tău de

tăcută, 
ieri.

la gura sobei,
reci,

Aceeași vagă alinare 
In lumea micului ecran
Cînd îmi dădea o-nregîstrare 
A unui meci
De-acum un

X A AXX 
i

an.
Aceleași seri
Vișinei,
In ceasurile
La completarea garderobei
Cu coiful ce-1 purtam la meci.
Deci,
Recunoaște, iarnă dragă. 
Că microbiștii (cîți or fi>
Mai greu sint gata să-nțcleag| 
Un fotbal
Scris cu nostalgii.

Și-ți mulțumesc. 
Dar de mi-ai cere 
Să fiu cinstit. 
Atunci te-ascult
Și-ți spun cu drag „la 
Ca uneia ce-a stat prea mult.

Mă mal aștept
(Ca o revanșă)
Să-mi mal trimiți un fulg fragU 
Dar o să pierzi și-această manșă. 
Renunță deci.
E inutil !

Azi,
Fiecare ceas e-o goarnă 
Care mă cheamă pe teren. 
Deci,
Mulțumesc, bâtrlnă Iarnă 
și du-te-a cum, cu primul tren !

Rugbyștii Farului Constanța 
au obținut frumoase rezulta
te în primele meciuri susți
nute în Țara Galilor

Cărțile lui Pele au un mare 
succes, fiind reeditate în mai 
multe țări ale Americii La
tine

apele „de plumb" ale 
au plămădit victoriile

lacuri : o pe-
schiuri. Pe ele naviga

ÎN 4 RÎNDURI
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DE SEZON

zămisli pe cele

văd antrenîndu-se un

atâta dreptate cînd

trup

și ambianța unei 
spart...
să ne dea muntele,

REFLECȚII
Predealul ne oferă în aceste zile 

un veritabil mozaic sportiv. Aproa
pe toate sporturile și-au trimis re
prezentanții la munte. Curiozitatea 
de a-i vedea Ia lucru m-a împins 
de multe ori să-i urmăresc. Și nu 
greșesc dacă afirm că o lecție mai 
vie de concepție, metodică și pre
ocupări, greu aș fi putut afla alt
undeva. Trebuie să recunosc că do
ream și un răspuns la întrebarea : 
știu să ceară de la munte acele 
puteri miraculoase pentru care au 
venit ?

Iată cîteva reflecții':
Nu știu dacă cicliștii care cobo

rau pe biciclete pîrtia de schi de 
la baza Clăbucetului aveau o temă 
precisă de* antrenament sau ideea 
se născuse așa, din fantezia unuia 
dintre ei. Ambele alternative sînt 
plauzibile. Să-ți menții echilibrul 
pe o pîrtie înghețată printre deni
velări devenite o obsesie pentru 
schiorii ocazionali, iată intr-adevăr 
o veritabilă performanță. O simplă 
idee ?

La început r.-aai înțeles rostul 
bucăților de placaj sau carton pe 
care le transportau grupele de 
sportivi ce trudeau din greu pe ur
cușul Clăbucetului, trimise — cum 
se exprima mai în glumă, mai cu 
năduf unul dintre ei — la „gale
rele Gîrbovei". Misterul avea să se 
deslușească la întoarcere cînd, in
stalați în șezînd sau în picioare pe 
bucățile de placaj, coborau vertigi
nos pîrtia de schi al cărui aspect

Dacă s-ar putea,
O reeditare :
Și din Pele-am vrea,
Mii de... exemplare !

Nelu QUINTUS

Recunosc, cu încintare:
Este bună performanța l 
Insistați, in continuare,
Pentru-a dovedi CONSTANȚA l

Ion F. BACIU

joacă tenis
IVu numai cu spada, cu lancea, 

sau călare pe cai înspumați, știe 
Charlton Heston interpretul

Chariton Heston, gata pentru un 
,duel“ în fața fileului

Foto : M.G.M.

Creatorul rolului lui Don Rodrigo, 
în filmul care face acum săli pli
ne, poate fi văzut adesea încru
cișând peste fileu 
chiar în fața unor 
sacrați. Formează, 
preună cu Pancho 
rele as al rachetei, 
tabil. Iar la dublu , . 
sa preferată este Wendy Overton, 
o blondă vedetă a sportului 
care poate rivaliza oricînd cu 
de la Hollywood.

Perechea Heston—Overton a 
de altfel recent văzută — și 
mată! — într-o reuniune demon
strativă la Fort Lauderdale (Flo
rida), retransmisă de televiziunea 
americană. Turneul era dotat cu 
„Trofeul Charlton Heston" și do
natorul a reușit sd și-l păstreze, 
cu toate că împotrivă i-au stat 
cupluri redutabile ca Jimmy Con
nors—Lisa Minnelli, Dean Martin— 
Chris Evert, Roscoe Tanner—Raquel 
Welch (observați, desigur, că 
care formație era alcătuită 
tenismani și actori de cinema).

Și încă un amănunt demn 
cîteva ori Charlton 

întilnit cu tensimanii 
Năstase și Ion Țiriac, 
prezenței acestora în

O lovitură frumoasă

„Cidului" pe ecran — să-și 
re adversarii. El mînuiește 
atîta forță și îndemînare 
de tenis...

doboa- 
cu tot 

racheta

mingile albe, 
tenismani con- 
de obicei, im- 
Gonzales, ma

un cuplu redu- 
mixt, partenera

fost 
Dar 
fost, 
din-

alb, 
cele

fost 
fil-

fie- 
din

de
amintit: de 
Heston s-a 
români Ilie 
cu prilejul
turneele de dincolo de Ocean. Spor
tivii noștri au fost chiar oaspeții 
celebrului actor, la reședința sa din 
„cetatea filmului".

Rd. V.

MECI DE LA DISTANTĂ
Neputînd face deplasarea — din 

motive independente de voința lor 
— înotătorii de la Colegiul Mead-

în iarna aceasta au 
puține zile geroase, 
așa puține cîte au 
tot am nimerit una 
tre cele mai aspre : aceea
în care am hotărît o ie
șire la vînătoare de mis
treți. Și iată-ne, deci la 
Sucevița în zori de zi. 
Eram opt oameni cu trei 
cîini. Termometrul arăta 
— 27 grade. Ciinii tre
murau de frig sau, proba
bil, de neastîmpărul vînă- 
torii pe care o bănuiau. 
Noi tremuram numai de 
frig. Gheorghe Bujanov- 
schi, paznicul terenului de 
vînătoare, a avut îr.să gri
jă de noi și ne-a înșirat 
repede pe coasta muntelui 
în sus, cu ordinul: „ni
meni nu vorbește, nu fu
mează și nu rămîne în

urmă...". Dar, cum de vreo 
douăzeci de ani el nu face 
altceva decît să urce la 
munte, mergea nu glu
mea, ! Și cum vînătoare 
înseamnă disciplină, ne ți
neam după el. Nu trecuse 
nici un sfert de ceas 
la plecare cînd, cu 
gerul. începusem să 
descheiem șubele și 
dăm mult pe ceafă
ciulile. Cît despre respi
rație — ce să mai vor
bim. „Suflați mai încet 
ci se duc mistreții care-n- 
cotro..." ne spune 
șoaptă paznicul, la 
scurtă oprire, pentru 
gruparea șirului.

...în vale a început 
ma cîinilor. Lătratul 
specific îmi spune că 
descoperit mistreții

de 
tot 
ne 
să 

că-

în
O

re-

lar- 
lor 
au

denivelat lăsa impresia unei mări 
agitate, în admirația și hazul ge
neral stîrnit de exhibițiile lor.

...I-am urmărit aproape zilnic pe 
Patzaichin și colegii săi plutind 
pe zăpezile Poliștoacei. Caiacele și 
canoele fuseseră înlocuite cu zvel
tele schiuri de fond. Istoria susți
ne că schiul nu a fost numai un 
apanaj al nordicilor ci și al oame
nilor din zonele lacustre. Ce minu
nat au descoperit acești băieți ori
ginea comună a unor lucruri și, de 
ce nu, arta de a-și apropia și folosi 
un mediu atit de diferit.

Se spune că Patzaichin a primit 
nu de mult, u/i dar cu tîlc, din 
țara celor 1000 de 
reche de 
acum.

Cîndva, 
Vălittgului 
de la Jajce. Schiul și zăpezile 
liștoacei vor 
toare ?

Întîmplarea a făcut ca de mai 
multe ori să
lot de boxeri. Minute în șir de box 
cu umbra, de-a valma, pe un spa
țiu ceva mai mare ca un ring. De 
jur împrejur o splendidă pajiște. 
Și asta, în timp ce ziarele vorbeau 
cu lux de amănunte despre colegii 
lor care la Păltiniș spărgeau zilnic 
lemne cu topoarele, făceau crosuri 
și schi bătînd toate cărările. îi pri
veam cu aceeași nedumerire cu 
care în vară pe plaja de la Saturn 
o echipă școlărească de handbal 
repeta obsesiv ore în șir scheme 
tactice... Impresiile se adăugau, din 
păcate, altora mai recente. în va
canță un grup de elevi voleibaliști 
veniseră special la Predeal să se 
antreneze în sală. Mă întreb cu ce 
impresii, cu ce gînduri au plecat 
de la munte acești copii, cînd na
tura abia o ghiceau prin ferestrele 
sălii de sport...

Ce bizar ! Marea, muntele redu
se la spațiul 
simple săli de

Ce-ar trebui 
marea ?

Blaga avea
spunea :

„Dați-mi un 
Voi munților, 
Mărilor, 
dați-mi alt trup să-mi descarc 
nebunia in plin".

Ion MATEI

VIATA §1 OPERA
zi

Apărută recent în Editura 
Militari, noua lucrare a ingi
nerului Constantin C. Gheor
ghiu — membru al Asociației 
internaționale a Istoricilor avia
ției — aduce o contribuție sub
stanțială la cunoașterea vieții 
și activității lui Aurel Vlaicu. 
pionierul încercat și curajos al 
aviației românești și mondiale.

Volumul prezintă cu ânsă- 
nunte inedite bîbgrafia și acti-

i' i

1
OBera

vitatea genialului inventator, 
constructor și zburător, precum 
și toate tipurile de avioane 
realizate de el. Aparatele sini 
redate și sub formă de foto
grafii și desene reconstituite, 
precum și cu interesante și ne
cunoscute detalii de construc
ție. Pentru comparație sînt 
descrise și o serie de avioane 
cunoscute ale timpului, demon- 
strindu-se că aparatele lui 
Vlaicu, de o concepție absolut 
originală, erau superioare din 
multe puncte de vedere.

Autorul a desfășurat și o in
teresantă activitate de cerceta
re istorică, prezentînd cu multe 
amănunte toate zborurile exe
cutate de Vlaicu, atit în țară 
cit și în străinătate, culminînd 
cu victoriile obținute la marele 
concurs internațional de avia
ție din 1912 de pe aerodromul 
Aspern-Viena.

Volumul, realizat în excelen
te condiții grafice, este destinat 
să umple un loc, pină acum 
gol, atit în bibliotecile perso
nale, cit, mai ales, în bibliote
cile instituțiilor, căminelor cul
turale și școlilor.

A FI ARBITRU DE FOTBAL
AMBIȚIE CARE NU SE STINGE

Victor Pădureanu explica la tablă o problemă de arbitraj
Foto : V. BAGEAC
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desișuri. Două focuri de 
armă trase jos, 
de către paznici, 
că mistreții vor 
toarcă la vale, 
gonași. Dar nu. Larma cli
nilor se apropie repede. 
Privesc pentru a zecea 
oară piedica armei: e ri
dicată. Deodată aud un 
foc de armă în dreapta. 
Dacă nu repetă focul în
seamnă 
slut. Dar 
că aud 
frunzele 
Crengile 
mot de 
aud pufnituri și totul se 
apropie. Inima îmi bate 
în gît și nu mai simt cum 
îmi degeră degetele goa
le lipite 
Privesc 
meagul 
care va 
vînatul. 
doar de 
tri și, dacă mistrețul vine 
în goană, nu am decît o 
fracțiune de secundă ca 
să trag. Și trebuie să trag 
bine ! Altfel.

Larma se apropie. Nu-1 
văd, dar îl urmăresc după 
zgomot. Acum ! Am apre
ciat bine: la nici două
zeci de metri distanță, 
iese din desiș în drumeag 
un bot uriaș. S-a oprit o 
fracțiune de secundă 
asculte, 
mejdia.
mătate 
coamă 
zburlită, 
pe cătarea armei. Trag 
exact în clipa cînd se

în vale, 
înseamnă 
să se în- 

yrintre

că vînatul a că- 
n-a căzut, fiind- 
pași grei prin 
uscate de pe jos. 
troznesc cu zgo- 
mitralîeră. Se

înslță în salt, peste dru
meag. A trecut ca o nă
lucă. Am tras bine I Sînt 
sigur ! Dar de ce n-a că
zut ? Introduc alt cartuș 
pe țeavă. Ascult, 
focuri trase undeva 
stingă. Apoi încă 
Rămîrt încordat și aștept. 
Dar nu mai vine 
Apar ciinii. Respir. Nu-mi 
dau seama dacă am res
pirat și pînă atunci, A- 
bia acum îmi simt bra
țele amorțite de greuta
tea armei, degetele înghe
țate.

— Ce-ați făcut ? mă în
treabă paznicul

— Am tras...
— Unde era ?
— Acolo, în drum... 

Paznicul își ia clinii, în
carcă arma și pornește în 
desiș, pe unde a dispărut 
namila.

— A căzut ! strigă cu
rînd. E solitarul cel ma
re !... Veniți să vedeți !

Mergem. Mare și negru, 
un mistreț, mare cît o ușă 
răsturnată. Colții îi stră
lucesc în soarele de ia
nuarie...

— Frumoasă lovitură ’ 
spune paznicul și mă bate 
pe umăr în chip de felici
tări. Exact după ureche !...

Mai căzuseră doi mis
treți, la vecini. Mă bucur. 
Nu că al meu e cel mai 
mare, ci mai ales că nu 
m-am făcut de rușine. Și 
parcă s-a încălzit deodată 
pădurea. Nu-mi mai e 
frig deloc...

Două 
în 

unul.

nimic.

Răducanu. Răspunsul nu a venit de 
la catedră, ci de la un cursant: — 
„Răducanu este prezent Ia orice min
ge, la orice fază, mai ales dacă ea 
arc Joc dincolo de centrul terenului..."

Cum echipele feminine de fotbal 
nu mai sint astăzi o noutate, nu veți 
fi surprinși, desigur, cind veți afia 
că la curs participă și o fată. O chea
mă Tania Popa, are 20 de ani și este 
tehnician la I.O.R. Ne-a mărturisit 
că este o nelipsită spectatoare pe sta
dion și că se gîndește cu multă plă
cere, dar și CU puțin teamă la clipa 
cînd va intra pe teren ca arbitru.

Ii priveam pe acești tineri de di
ferite profesii, unii cu chipurile um
brite de oboseală, dar în ochii cărora 
strălucea flacăra ambiției de a con
duce cîndva, cu toate riscurile, o par
tidă de fotbal.

Rodica MOLDOVEANU

pe oțelul armei, 
încordat pe dru- 
în pantă peste 
trebui să treacă 

Drumeagul e lat 
doi sau trei me-

de viitori „ca-să 
să adulmece pri- 
încet, iese pe ju- 
din desiș. Are o 

uriașă,

spinos pe care 
toți arbitrii, a 

scutită nici de Statisticaviile (statul Pensylvania, S.U.A.) 
le-au propus adversarilor lor de la 
Colegiul Kenyon (statul Ohio) ca 
întîlnirea să aibă loc prin... cores
pondență. Partida a avut loc în 
aceste condițiuni, fiecare echipă 
înotînd în propria ei piscină, iar 
clasamentul întocmindu-se în baza 
rezultatelor comunicate la telefon.

Natația a urmat astfel exemplul 
șahului, unde, se știe, confruntările 
prin telefon sînt foarte frecvente. 
Cu diferența că, la șah, un meci 
prin corespondență poate dura... ani 
și ani de zile !

J

„DISPĂRUT 
australiană de tenis, 
în așteptarea unui
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DEFINIȚII PENTRU 
SPORTIVII * ÎNCEPĂTORI

- Metal pe locuL.. doi 
Primul dintre... metale 
tenis, serviciu ca la...
-i Om pus pe... dru-

Culorile... clubU-
Strămoșul... cro-
— Călărie pe

tur-retuir 
retrogra

ARGINT
AUR =

AS “ In
carte

TURIST
muri

CAMELEON —
lui

CLEPSIDRA —
nonietrulul

MOTOCICMSM
cai... putere

NAVETIST — Om OU.
RAC — Animal care.

dează
PRAG — Nu se recomandă să 

fie călcat în... atletism
TRIBUNA -- Lcc in care fot

baliștii „marcă" cele mal multe.™ 
goluri

Ban PRECUP

+

neagră,
îi văd urechea

Ilie CARCIU

PATIMA MARE, TOTDALIIL !

DE CE A
Renumita campioană 

Margaret Court, este 
„fericit eveniment”. Mamă a unui copil, 
ea îl așteaptă acum pe cel de-al doilea.

Acest lucru înseamnă, practic, o absență 
de aproape un an de pe courtsurile de te-
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MARGARET COURT?
nis, unde, evident. Margaret Court 
posibilitatea să cîștige premii în valoare de 
cel puțin 150 000 de dolari.

Talentata tenismană va avea, deci, 
motiv în plus, strîngîndu-și copilul 
brațe, să-i Spună : „Scumpule" !
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In nici o țară din lume, soarta arbitrilor de fotbal 
nu este de invidiat. Astfel, cu puțin timp în urmă, 
la Catanzaro (Italia), suporterii echipei din locali
tate, supurați pe arbitru că a refuzat formației favo
rite două lovituri de la 11 metri, au năvălit pe teren 
pentru a fluiera ei o... lovitură ,de pedeapsă împo
triva arbitrului.

Acesta s-a refugiat în vestiare, unde a rămas mai 
bine de trei ore. Incercînd apoi să plece, el a fost 
urmărit de spectatori și a trebuit să se refugieze în 
prima casă pe care a întîlnit-o șl care a fost șl ea 
asediată timp de cîteva ore.
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în joia aceea, cine ar fi deschis 
ușa sălii nr. 114 de la Facultatea de 
drept, ar fi avut un moment de sur
priză, pentru că la catedră n-ar fi 
întilnit figura severă a unui profesor 
universitar, ci pe aceea a cunoscutu
lui arbitru internațional de fotbal, 
Victor Pădureanu. La drept vorbind, 
n-am putea spune că prin atitudinea 
sa, acolo, la catedră, apreciatul „re
feree" era mai puțin sever decît un 
cadru didactic. Vă veți întreba, desi
gur, ce căuta Victor Pădureanu în- 
tr-o sală de curs și, mai ales, în a- 
ceastă postură de... profesor. Lămu
ririle le-am căpătat de la cursanți : 
eram oaspeții unei școli de arbitri de 
fotbal, organizată de Comisia de fot
bal a Consiliului Municipal București 
pentru educație fizică și sport, iar 
Victor Pădureanu era lectorul uneia 
din cele patru grupe 
vaier! ai fluierului".

în ciuda drumului 
trebuie sâ-I parcurgă 
căror activitate nu-i
fluierăturilor publicului nici de cri- 
ticile vehemente ale cronicarilor spor
tivi, iată că aproape 150 de tineri și 
tinere s-au înscris la acest curs pen
tru a sluji sportul-rege. Pentru că 
este nevoie de multă pasiune șt dă
ruire. așa cum are tinărul Aurel Po
pescu, rectificator la Uzina de strun
guri din Tirgovlște, care de două ori 
pe săptămînă se urcă în tren și la 
ora șase fix se prezintă la curs. Sub
liniem șase fix, pentru că am avut 
prilejul să vedem currt „profesorul" 
Victor Pădureanu cu greu mai primea 
un întârziat, spunîndu-i cu severitate: 
— „Jocul" a început, tovarășe '. Pen
tru întirzierc primești cartonașul gal
ben și altă data pe cel roșu". Șl nu 
era vorba de un simplu joc de cu
vinte. Cițiva cursanți s-au văzut eli
minați de la cursuri pentru intirzieri 
repetate.

Printre problemele discutate la se
minar au fost : „mingea de arbitru" 
și „lovitura de colț". Cineva a întrebat 
cîți jucători pot participa la o minge 
de arbitru și în mod special, dacă 
portarul are acest drept, de pildă...
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are cuvintul

de meciuri disputata în

GICĂ BEJENARU, BACAU. „Joacă 
„albaștrii- cu „albii". Arbitrul acordă 
lovitură de la 11 metri pentru „albaștri". 
Un jucător trage, dar balonul lovește 
bara, de unde ricoșează ia unul din e- 
chipierli în alb. Acesta degajează puter
nic și mingea intră in poarta adversă, 
portarul fiind neatent. Eu spun câ-i gol, 
insă amicii mă contrazic și nu-mi dau 
pace nici la masă". îmi pare rău că su- 
feclți pe nedrept, că nu aveți liniște nici 
la masă. Mă grăbesc, deci, să confirm 
cele susținute de dv., că golul este va
labil și vă urez „poftă bună".

LENUȚA PESTERAU, TUt.CEA (strada 
Sofia Nădejde 23). Aveți 18 ani, slnteți 
elevă la Școala generala nr. 3 și doriți 
să primiți scrisori de la Iubitorii sportu
lui, în general, șl de la suporterii lui 
Dinamo, în special. Să vă văd, însă, 
după aceea, cum Vă descufcați in pos
tura de... ion Poștașul

VALENTIN BADESCU. BREAZA? îrf 
umedul de 1* Ziirich", golul nostru a 
fost Inserts de Dobrln.

ION «1 IOANA B., BUCUREȘTI. „Bă-

trînul" Țiriac nu se lasă deloc. Așa cum 
o arată și recenta victorie obținută îm
potriva lui Tanner, una din speranțele 
tenisului american.

V. GHEORGHE, RUPEA. Avînd un 
drum la Brașov, veți găsi. cred, acolo, 
în magazinele de sport, mănuși de box. 
Mă întreb, însă, cu cine o să luptați? 
Cu... umbra? Atletismul nu vă atrage ? 
Găsiți ma.i repede 
oețl la fugă!

CONSTANTIN
„Cum pot deveni
Ineepînd prin a juca bine fotbal în echi
pa școlii, mai ales că spui că ai 15 ani. 
Pe urmi, vom mai Vedea. Dar. dacă și 
ceilalți -inert din Brăila ar nutri ace
leași gî’.duri. ce facem cu echipa din 
orașul tiu, cu Progresul ?

DUMITRU GODEA, BRĂILA. Este e- 
xact: Dtmltrache a evoluat într-o se
lecționați a continentului, cu prilejul 
retrageri iul Iașin, iar Dobrln a făcut Și 
el parte dintr-o selecționată similară, cu 
ocazia retragerii din activitate a iul 
Gento.

cu cine să vă între-

OANCEA, BRĂILA, 
fotbalist la Steaua ?“
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ad-PUIU BRANER, PAȘCANI. „Meciul se
colului" — prima întîlnire dintre Joe 
Frazier și Cassius Clay — n-a fost trans
mis in direct de televiziunea noastră, 
dar telespectatorii l-au putut urmări pu
ține ore mai tirziti. Să nu -uităm că me
ciurile pentru titlul mondial ăl greilor 
au avut loc, întotdeauna, atunci cind la 
noi era 4—5 dimineața.

• GEORGE CIUCA, SISeSTI. Ce se în- 
.timplă dacă o echipă cîștigă atit cam
pionatul. cit șl cupa 1 Evident, ea va 
prefera să participe la competiția euro
peană nr. 1, Cupa campionilor europeni,

A. IULIU, TG. MUREȘ. Mă surprinde 
că ați uitat atit de repede. Autogolul în 
chestiune a fost insciis de Boc (combi
nație cu... Răducanu) intr-un meci cu 
Danemarca.

STAN FRANCISCO ILIE, PUCHENII 
MARI. Dublul meci dintre U.T.A. și Fe- 
yenoord s-a încheiat cu rezultatele de 
1—1 (la Rotterdam) șl 0—0 (la Arad). Go
lul înscris de Florian Dumitrescu i-a 
adus echipei arădene calificarea, .prin 
dublarea golurilor înscrise în deplasare, 
in caz de egalitate de puncte șl de gola
veraj.

în CUpa Cupelor urmlnd să joace 
verssara ei din iinala CupGi.

CRĂCIUN DOBRESCU, TC. MUREȘ. 
Socmtiți că redacția sportivă a televizi
unii a ULtat de A.S.A., dat fiind faptul 
că die multă vreme ca n-a mai apărut 
pe imieul ecran, la transmisiunile meciu
rilor de fotbal (dv. precizați: de la me
ciul / ■*
Cum 
memt. . „ __ ___  __ .
resante ale returului, presupun că va fi 
în atenția televiziunii.

ilustrații : N. CLAUDIU

A.S A. — Rapid, de pe Giulești).
A.S.A., prin poziția el din Clasa- 

. Va h unul din personajele inte-

® în cele 4834 ______ __________
campionatul Diviziei A, de la reluarea 
lui (in 1946) șl pină astăzi, s-au înscris
— bob numărat — 14161 de goluri.
• în materie de scoruri, pe primul loc 

se situează rezultatul de 1—o (cel mal 
contestat din „lumea scorurilor"). A a- 
părut de 865 de ort pînă acum (17%).

® în partea de jos a acestui clasa
ment intilnim, firește, scorurile de pro
porții puțin, obișnuite. In ultimii ani 
Insă, asemenea scoruri sînt păsări rare. 
De pildă, in ediția 1068 ..maximele" erau 
de 6—1, 5—o și 5—2, fiecare cîte o sin
gură dată în i960 scorurile de 6—0 și 
3—0 au apărut cîte o dată, in 1970 in 
coad3 clasamentului ne întîinlm 
șase rezultate neconforme 
țările 10—1, S—0. 6—d
și 5—2. în anul 1971, un 
păd“: 6—0 de 3 ori, 6—1 de 
scorurile de 5—0 și 5—1. în ___  _ ___
registrează cîte o dată scorul de 7—0 șl 
6—0, de 3 ori cel de S—0 și de 4 ori cel 
de 5—1. în sezonul trecut, două scoruri 
curioase: 6—4 (U CralOVa — Rapid, la 
București, după ce la pauză gazdele con
duceau ou 3—1) și 6—2, realizat tot de 
craioveni și tot la București, în fața 
echipei Steaua.

» scorurile cele mai categorice ale în
tregii Istorii a Diviziei A de fotbal sint 
următoarele: 13—0: Carmen București — 
Prahova Ploiești (1947); 12—0: I.T.A. A- 
rad—Jiul Petroșani (1948) ; 12—2 : c.F.R. 
București (Rapid) — C.F.R. Cluj (1049): 
11—0: Rlpensia Timișoara — Tricolor 
București (1933); Juventus București — 
Prahova (1947); i.T.A. — F.C. Ploiești 
(1948); 11—1: I.T.A. — Unirea Tricolor 
București (1948); 10—i: Unirea Tricolor 
București — Mureșul Tg. Mureș (1084); 
Venus București — F.C, Brăila (1941), 
C.F.R. București — F.C. Craiova (1947); 
Dinamo București — Steagul roșu Bra
șov (1963); steaua București — A.S.A. 
Tg. Mureș (1970).

Dintre celelalte rezultate, amintim doar 
pe acela care vizează echipele în activi
tate. 9—0; Metalul București — C.F.R. 
Cluj (1949), Petrol-ul Ploiești — U.T.A. 
Arad (1956). 9—1: C.F.R. București — 
F.C. Ploiești (1948). C.C.A. București — 
Avîntul Reghin (1955). 8—0: I.T.A. — 
F.C. Craiova (1947). I.T.A. — Libertatea 
Oradea (1048), RATA Tg. Muro? — Gaz 
metan Mediaș (1949). Petrolul — Meta
lul Hunedoara (1954). Știința Timișoara
— Dinamo Brașov (195,’), C.C.A — Di
namo Bacău (1956, la Bacău 1), Dinamo 
București — Știința Cluj (1956)', Steagul 
roșu Brașov — Minerul Lupenl (1963). 
Dinamo București — Știința Craiova 
(1966), Steaua — S.c. Bacău (1970).

Frederiț MOISES

cu
cu aștep-
6—1, 6—2 

mic „pră- 
2 ori, ca șl 
1972, se în- 1
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BIBLIOTECA C.N.E.F.S.
AȘTEAPTĂ MAI MULTI

VIZITATORI
lu- 
re- 
pe 
nu

Participînd la ședințele plenare 
ale unor cluburi sportive bucureș- 
tene, am auzit (nu o dată I) nu
meroși antrenori vorbind despre 
greutățile întîmpinate în procura
rea materialului documentar, a 
crărilor de specialitate (cărți, 
viste, articole, traduceri etc.) 
care ar dori să le citească, dar 
au... unde !

în dorința de a ne lămuri asu
pra acestei probleme, am urcat la 
etajul 8 al clădirii din strada Va- 
sile Conta nr. 16, unde se află bi
blioteca C.N.E.F.S.

Deși cu o Vechime de peste 15 
ani (aflîndu-se într-un loc accesi
bil antrenorilor — dacă nu chiar 
în... drumul lor !), deși este destul 
de bogată și bine pusă la punct, 
biblioteca C.N.E.F.S. are un număr 
redus de cititori, în orice caz mult 
mai scăzut decît alte biblioteci. 
Iată de ce am vrut să aflăm mo
tivul pentru care antrenorii, pro
fesorii de educație fizică, tehnicie
nii care activează' în sport (și mai 
ales în cel bucureștean) vizitează 
atît de rar (sau deloc!) singura 
bibliotecă de specialitate existentă 
în țară!

Discutînd cu tovarășa Eugenia 
Ion eseu, organizator principii al 
bibliotecii, am aflat ca printre cele 
peste 5000 de volume aflate în raf
turi se găsesc nu numai o sume
denie de lucrări valoroase apărute 
în editurile românești, Ci și un 
mare număr de cărți și publicații 
străine, precum și cîteva publicații 
deosebit de prețioase.

Totuși, media zilnică de cititori 
este de 8 pînă la 10, ceea ce în
seamnă puțin, chiar foarte puțin...

întreblnd-o pe interlocutoarea 
noastră care crede că este cauza 
acestui flux scăzut, ne-am notat 
că deși biblioteca editează periodic 
buletine prin care anunță federații
le de specialitate despre noutățile 
primite, numărul cititorilor rămîne 
aproape același. Tovarășa Eugenia 
Ionescu ne spunea că , probabil, 
biblioteca este insuficient populari
zată (mulți antrenori și profesori 
neștiind nici măcar de existența 
ei), dar lucrul acesta ni se pare ne
verosimil întrucît — din cîte știm 
— antrenorii tuturor cluburilor au 
în programul săptămînal ore de 
documentare, în vederea cărora li 
s-a recomandat frecventarea bi
bliotecii C.N.E.F.S.

Singura instituție care trimite în 
permanență cititori este I.E.F.S. A- 
proape zilnic, studenții solicită lu
crări de specialitate (care li se pun 
la dispoziție cu promptitudine), ei 
■fiind, de altfel, cei mai obișnuiți 
cititori ai bibliotecii.

Cu prilejul vizitei noastre am 
solicitat și părerile cîtorva dintre 
cei pe care i-am găsit în sala de 
lectură !

Asist, univ. ION HERMAN (an- 
trenorul^echipei de judo Politehni
ca) i „Frecventez biblioteca încă

ladin anii studenției și am ajuns 
convingerea că materialul existent 
aici este suficient pentru specialiș
tii din toate ramurile sportive. E 
adevărat, în judo s-au editat destul 
de puține cărți, dar toate acestea 
există îi» rafturi. O problemă pe 
care aș vrea s-o ridic este cea a 
traducerilor. Acum, bunăoară, am 
găsit cartea de care am nevoie, dar 
ea este tipărită în engleză și fran
ceză. Fiind vorba de metodica an
trenamentului în judo, deci ceva 
foarte căutat, cred că lucrarea me
rita să fie tradusă".

MARGARETA ORBAN (studentă 
la I.E.F.S., anul IV) : „Am început 
să vin la bibliotecă abia acum, în 
anul IV, fiind îndrumată de condu
cerea catedrei la care îmi pregă
tesc lucrarea de diplomă. Am fost 
uimită pur și simplu de vastitatea 
materialului documentar pe care 
l-am putut procura aici. îmi pare 
chiar rău că n-am venit la biblio
teca aceasta din primul an de fa
cultate : e liniște, se învață foarte 
bine și găsești aproape tot ce există 
în literatura de specialitate. Spun 
aproape, pentru că nu am găsit 
decît în limbi străine materiale 
despre estetica în sport, o proble
mă care mă interesează foarte 
mult".

Prof. MIKLOS CSISZER (Liceul 
Gheorghe Lazăr) : „Aș veni mai 
des aici dar nu găsesc întotdeauna 
lucrările care mă interesează. Cău
tam ceva despre jocul de polo, dar 
materialul se reduce la două-trei 
lucrări, și acelea destul de modeste. 
Privitor la problemele activității 
sportive școlare am putut parcurge, 
în schimb, o sumedenie de mate
riale, care ml-au ajutat substan
țial".

★
Iată de ce, pe această cale^ a- 

ducem (sau readucem I) aminte tu
turor antrenorilor, tehnicienilor și 
profesorilor de educație fizică că la 
C.N.E.F.S. există o bibliotecă de 
specialitate care le stă la dispoziție 
zilnic, care a fost înființată pentru 
acest scop și care îi așteaptă...

Al. HORIA

Rugbyștii juniori au început pregătirile pentru apropiatul campionat european, susținînd un prim joc-școală cu 
, divizionara B, Otelul Foto : S. BAKCSY

V

ÎN VEDEREA TURNEULUI F.I.R.A.

Preparativele lotului reprezenta
tiv de rugby-juniori pentru „Tur
neul F.I.R.A." din aprilie, de la 
Heidelberg, au intrat într-un sta
diu avansat. Pregătirii centralizate, 
din prima jumătate a lunii ianua
rie (care a coincis cu ultima parte 
a vacanței de iarnă a elevilor), i-a 
•urmat o activitate febrilă, conștien
tă și responsabilă în cadrul secții
lor cluburilor și asociațiilor care 
au reprezentanți în lot. Apoi, la 
intervale relativ apropiate, meciuri 
de verificare: la 20 ianuarie cu 
XV-le Școlii sportive nr. 2, la 27 
ianuarie cu Aeronautica (divizia B), 
la 3 februarie cu Dinamo Bucu
rești, la 10 februarie din nou cu 
Aeronautica și, în fine, la 15 fe
bruarie cu Oțelul București. Iar în 
perioada care urmează 1 cu Sportul 
studențesc (17 februarie), Construc
torul București (19 februarie), Gri
vița Roșie (24 februarie) și iarăși 
cu Dinamo București (3 martie).

Restul partidelor-test n-au fost 
încă fixate, dar data de 3 martie 
este destul de importantă, ea mar- 
cînd trecerea în ultima etapă a 
pregătirilor, cînd dintre cei 34 de 
selecționabili se va ajunge la 26, 
iar în ajunul plecării în R.F.G. la 
22...

JUNIORII ISI CONTINUĂ PREGĂTIRILE e
Am văzut pe selecționabili la 

lucru în partida cu Aeronautica, 
apoi în cea cu Oțelul București 
(divizia B). în ansamblu, lotul ni 
se pare mai bine ‘ ‘ 
cei de anul trecut,

închegat decît 
care aproxima-

apreciat în mod pozitiv. Este real
mente o măsură înțeleaptă care 
răsplătește munca (mai mult chiar, 
spiritul de dăruire) ai unui tehni
cian care a avut în activitatea cu 
juniorii rezultate meritorii.

<

FUNDAȘI : Milca ___ _
(Aeronautica); ARIPI ; Lazăr, 
ton (Șc. sp. 2 București). _____
(Grlvița Roșie). Gheorghc V. (Chimia 
Năvodari); CENTRI : Grosu (Chimia 
Năvodari). Stancu, Dragu (Gr. Roșie), 
Nedelcu (Șc. sp. Energia București); 
MIJLOCAȘI LA DESCHIDERE: Tamaș 
(Șoimii Sibiu).Buga (C S.Ș.); MIJ
LOCAȘI LA GRAMADA : Drondoaie 
(Chimia Năvodari), Jttrj (Șc. sp. Ti
mișoara) ; LINIA A III-A : Tudose 
(Șc. sp. 2), ion FI. (Grivița Roșie), 
Toma, Zafiescu (C.S.Ș.). Morariu 
(Chimia Năvodari); LINIA A II-A:

LOTUL JUNIORILOR CONVOCAJI î

(C.S.Ș.). Boțea
An- 

Săndoi

tiv in aceeași perioadă și sub ace
eași baghetă (antrenor coordonator, 
Eduard Denischi) căuta formula 
ideală de echipă. Faptul că antre
norul Denischi a rămas principalul 
cirmaci al Iotului (ajutat cu multă 
generozitate de Lică Balcan, Doru 
Dinulescu și Traian Doiciu) trebuie

CIFRELE PLANIFICATE ÎNOTĂTORILOR FRUNTAȘI AU 0 BAZĂ REALĂ ?
Am pășit în luna primelor concursuri 

da amploare. înotătorii, aflați în plină 
perioadă pregătitoare, se antrenează zil
nic șl In condiții mai buhe decît anul 
trecut. Datorită preocupării cluburilor, 
ale federației de specialitate șl cu spriji
nul direct al Ministerului Educației și 
Invățămtntulul cei mai buni sportivi ai 
țării au acum posibilitatea de a efectua 
un mal mare volum de pregătire și cu 
siguranță că rezultatele lor vor ii supe
rioare în acest sezon.

O primă reunire a tuturor valorilor 
certe din înotul românesc va avea loc 
sâptămina viitoare la Brăila, unde este 
programat tradiționalul concurs de se
lecție al lotului republican. Atlindu-ne 
abia in luna februarie și deci cu aproa
pe, două luni înaintea campionatelor na-

ționale în bazin acoperit, nu ne putem 
aștepta, firește, la cifre ieșite din comun. 
Este Și normal, dacă ne gindlm că, in 
această perioadă de continue acumulări, 
sportivii manifestă multă oboseală, care 
Influențează direct rezultatele.

Cu toate acestea, o serie de antrenori, 
manifestând un optimism puțin exage
rat. au planificat elevilor pe care-i pre
gătesc pentru concursul de la Brăila noi 
recorduri personale, mult superioare 
performanțelor cu care înotătorii respec
tivi au încheiat anul 1973. Clteva exem
ple: Gh. Dimeca pentru Slavic: 53,8 — 
1:56,0 — 4:09,0 in probele de oraul; 
pentru Resler 67.3 și 2:29,0 (!) la 100 și 
200 m bras; O. Mladin pentru Z. Opri- 
țeseu: 53,8 — 100 m liber: Cristina ȘoP- 
tereanu pentru Miclăuș: 59,0 — 100 m

2). Bleu (C.S.Ș.),Dumitrașcu ($c. sp. ...
Ionescu v., Drumea (Chimia Năvo
dari), Căprăroiu (Șc. sp. Timișoara); 
LINIA I, ST1LPI: Răileanu (Aeronau
tica), Pojar (Steaua), Konig (Șc. sp. 
2). Jianu (C.S.M. Sibiu). TALONERI: 
Ebu Chenaa (Chimia Năvodari), Ga- 
rofil (Șc. sp. 2)

In verificarea colectivului de an
trenori se mal află patru sportivi: 
centrii Popescu (Dinamo București) 
și Veriveș (Șc. sp. Unirea Iași), aripa 
Stănescu (C.S.Ș.) și jucătorul de li
nia a n-a Munteanu (C.F.R. Brașov).

PLENARA COMITETULUI F.R. TENIS
(Urmare din pag. 1)

Petroaani, Ovici Tiberiu — Tg Mureș, 
Ilie Turcu, președintele T.C. Bucu
rești, antrenorii Dumitru Viziru 
(Steaua), I, Raeovifă (Dinamo Bra
șov), C. Caraluiis, Șt. Georgescu. 
Impresionantă a fost pledoaria pentru 
atragerea mai eficientă a tinerilor pe 
terenurile de tenis făcută de prof. 
G. Patrichi, directorul Școlii sportive 
din Constanța, ca și cea a lui I. Che- 
laru, activist sportiv din cartierul 
bucureștean Drumul Taberei. Sau 
6incera mărturisire a vechiului antre
nor și arbitru Petre Ursan, care spu
nea că nu va avea deplină mulțu
mire decît în ziua în care Ion Tiriac 
și Ilie Năstase își vor da mina, pentru 
a aduce în (ara mult dorita „Cupă 
Davis". Au fost, desigur, dezbătute 
și asemenea probleme spinoase, su
puse focului criticii și a luărilor do 
poziție autocritică. Discuții ample, 
nropuneri constructive, menite să ne- 

-tezească drumul spre progres și afir
mare a acestei discipline sportive.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul general It. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., care 
a arătat deosebita semnificație pe care 
o are actuala plenară, în analizarea 
realizărilor obținute în anul 1973, 
ca și în trasarea obiectivelor anului 
în curs. Acum, cînd tenisul a deve
nit un fenomen de masă, în mișcarea 
noastră sportivă — a spus vorbitorul — 
avem obligații sporite față de desfă
șurarea acestei activități. Din păcate,

ea prezintă și serioase deficiențe, care 
trebuie grabnic remediate. în con
tinuare, p r 1 m-v 1 c e președintele 
C.N.E.F.S. a fixat in mod explicit 
direcțiile principale pe care se va 
înscrie activitatea forului nostru de 
tenis, pentru perioada imediat Urmă
toare. Se disting, printre acestea, o 
muncă mai susținută, dăruire, pasiu
ne, ordine și disciplină, trebuind să 
caracterizeze întreg activul federației, 
pe toți jucătorii ce aparfin acestui 
sport românesc de prestigiu; apoi, 
pregătirea cu asiduitate sporită, te
nacitate și dîrzenie a jucătorilor echi
pei naționale, pentru cucerirea tro
feului suprem al tenisului, „Salaiiera 
de argint” ; în sfîrșit, cluburile și 
antrenorii trebuie să întărească mun
ca de instruire și educare a viitoare
lor cadre de sportivi.

Ca ultim punct pe ordinea de zi a 
lucrărilor, a urmat alegerea noului 
birou al federației române de tenis, 
Iată componența sa : general maior 
Stan Nicolae, președinte ; Ion Peira- 
chc, Marin Bădin, vicepreședinți; 
Alexandru Lăzărescu, secretar gene
ral; Gheorghe Cobzuc (președintele 
colegiului central de antrenori), FI. 
Tănase Marinescu (preș, comisia cen
trală de competiții), ing. Mihai Algiu 
(preș, colegiul central de arbitri), 
Dumitru Viziru (preș, comisia dă ti
neret), Arnulf Schmidt (preș, comisia 
de clasificare), Julieta Nămian Bo
boc (preș, comisia de propagandă), 
ing. Foltyska Francisc, Victoria Cos- 
tică, Tiberiu Ovici, Leonida Huruianu, 
luliu Abrahâm, membri.

In numele biroului federației ro
mâne de tenis, noul președinte, ge
neral maior Stan Nicolae, s-a anga
jat să depună toate eforturile pentru 
ca importantele sarcini ee revin aces
tui for să fie duse cu succes la înde
plinire.

delfin; Fr. Konig pentru D. Wetterneck 
2:11.0 șl 4:40,0 la 200 șl 400 m mixt. Toate 
acestea ar reprezenta noi recorduri ale 
țării, cifre de bună valoare internațio
nală.

Nu excludem din principiu nosibillta- 
tea realizării unor asemenea performan
țe la Brăila, într-un bazin de 25 m. cu- 
noscînd ambițiile unora dtntre perfor
meri. Dar ne-am bucura realmente dacă 
aceste rezultate ar putea fi obținute în 
condițiile continuării antrenamentelor 
intense fără îngustări șl pauze mari. 
Dar, așa cum au procedat și în alți ani. 
unii antrenori ar putea și de această 
dată să comită erori, conslderînd evolu
țiile elevilor la acest concurs de selecție 
ca un obiectiv de performanță Mai pre
cis. aceasta ar Însemna să-l odihnească 
mai mult decît prevede planificarea res
pectivă șl să le deregleze în. bună mă
sură ciclul antrenamentelor ' pentru a- 
ceastă lună. In aceste condiții, satisfac
țiile obținerii «nor rezultate deosebite ar 
fi pur șl simplu platonice pentru că — 
— și anii trecuți ne-au doved’t din plin 
acest lucru — pregătirea înotătorilor ar 
avea de suferit,, iar cifrele respective nu 
at mai fi în nici un caz confirmate, mai 
ales în comnetlțiile oficiale, cele care 
trebuie să determine în nrimul rînd, va
loarea reală a unui sportiv. Să sperăm 
că tehnicienii vor chlbzul serios asupra 
acestei probleme, numai șl numai în fo
losul înotătorilor pe care îl pregătesc.

A. VASILIU

Acest cvartet s-a orientat bine, 
subliniem noi, atunci cînd a pornit 
de la ideea de a selecționa pe cei 
22 abia în final. Deocamdată toată 
lumea trebuie să muncească, să 
transpire, să arate tot ce știe și 
după aceea se va trage linie. Este 
o modalitate de lucru oarecum ne
obișnuită și dificilă, deoarece tre
buie să aștepți ultima ședință de 
antrenament, ultimele meciuri-test 
pentru a alege pe cei mai buni 
dintre cei buni. în ciuda dificultă
ții, însă, colectivul de antrenori 
este unanim în a aprecia că acesta 
este un sistem mai echitabil de lu
cru. Nifneni nu pleacă de la o idee 
preconcepută despre valoarea unui 
sportiv, nici un jucător nu apare in 
postura de „senator 
diferent de meritele 
Ceea ce interesează 
este forma prezentă, 
oferi sportivul acum, în plin pro
ces dc formare a lotului și, în ulti
mă instanță, a echipei.

Totuși, ca o observație de ordin 
general, înclinăm să credem că îna
intarea deține un ușor avantaj a- 
supra treisferturiior (și mai ales 
linia a III-a), constant remarcată 
printr-o mobilitate sporită, în ra
port cu cea a anului 
tr-un plus de luciditate 
le tactice. Timpul care 
mas — suficient, după 
trenoriior 
unei 
a unei 
marele 
prilie...

de drept", in- 
lui anterioare, 
înainte de toate 
ceea ce poate

1973, prin- 
în acțiuni- 
a mai ră- 
opinia an- 

®Va ajuta Ia realizarea 
suduri între compartimente, 
omogenități necesare pentru 
examen al anului, din a-

Tiberiu STAMA

JUNIORII JUDOKA

AU DEBUTAT CU SUCCES

IMPORTANTE REPETIȚII 
ALE DIVIZIONARELOR A
Astăzi, penultima duminică dina

intea reluării campionatului primei 
categorii, ne prezintă un program 
destul de plin, cu meciuri dar și 
alte acțiuni, tot de pregătire a se
zonului, ca și întîlnirile de verifi
care, încă de la ora 7.30 ei vor pu
tea fi întâlniți în aula institutului 
de petrol și gaze, unde începe in
structajul întregului lot divizionar 
al „cavalerilor fluierului" din Ca
pitală și din județul Ilfov. Organi
zatorii, Comisia municipală de fot
bal a C.M.B.E.F.S., au pus la punct 
din vreme amănuntele acestei reu
niuni. Testarea scrisă va fi urmată 
de informări și referate; prezen
tarea articolului XII din regula
ment va fi efectuată și cu ajutorul 
unul film realizat de F.I.F.A. Refe- 
renți sînt doi dintre foștii arbitri 
cu o bogată activitate. Cornel Ni- 
țescu (Sibiu) și Octavian Comșa 
(Craiova), alături de doi compo
nent! ai Colegiului central al arbi
trilor, George N. Gherghe și Vla
dimir Grosu.

în țară au loc cîteva* jocuri de 
primul calibru prin „cărțile de vi
zită" ale protagonistelor. în frun
tea lor, meciul de la Pitești, unde 
F.C. Argeș primește vizita cunos
cutei echipe cehoslovace Sparta 
Praga. E partida inaugurală a tur
neului pe care formația pragheză 
îi efectuează la invitația și în or
ganizarea Petrolului Ploiești, tur
neu care prevede trei întîlniri. 
Unsprezecele piteștean, care a pri
mit un „duș rece" din partea lui 
Etar Tîrnovo, pe teren propriu 
(după ce reușise un egal la Tîrno
vo), atacă partida cu multă ambi
ție, mai cu seamă că antrenorul

ȘTIRI
DINAMO Șl U.T.A. — 

ÎN TURNEE PESTE HOTARE

PITEȘTI, 16 (prin teleîon). Sala spor
turilor clin localitate a devenit, pentru 
doua zile, arena de lupta a celor mai 
buni juniori judoka din tară: finaUștil 
campionatelor republicana individuale. 
La această ediție, a Vl-a, ei au abordat 
confruntările primei zile cu deosebită 
dîrzenie, prilejuind partide de mare am
biție, extrem de aprige, Putem spune — 
șl nu exagerăm — că aceste confruntări 
at! început într-tth iureș spectaculos, 
Atît juniorii mari (18—20 de ani), cit și 
cei mici (17—18 ani) și-au încercat șan- 
șele cu strășnicie, din primul pînă m 
ultimul minut. Mal mult, am vrea să 
subliniem că — sportivi ce au Înscrise 
in palmares titluri de campioni ai altor 
ediții sau victorii obținute în fața unor 
adversari valoroși de peste Hotare, au 
realizat confruntări electrizante. Nici 
unul dintre aceștia n-a așteptat greșeala 
adversarului, ca în mai toate meciurile 
In care se confruntă judoka de valori 
apropiate, ci au atacat dezlănțuit, cu 
procedee tehnice de „sacrificiu" decisive 
și, firește, riscante. Bunăoară, la cate
goria ușoară a juniorilor mari. Viorel 
Răuț (Șc. sp. Energia București), cel 
care cucerise anul trecut tricoul de 
campion la juniori mici, a fost îngenun
cheat de juniorul craiovean Dan Deliu

(Universitatea), la capătul unor asalturi 
In serie.

Nici greii, cu ale lor gabarlturi ce 
depășesc 90 de kilograme, nu au tranșat 
întlietatea. Umitîndu-se la hărțuieli de 
kimonourl, sau la binecunoscutele 
fixări. Atît în reuniunea de dimineață, 
cît și în cea de după amiază, ei au fi
nalizat multe acțiuni spectaculoase. Am 
notat nu mai puțin de 23 de asalturi în 
duelul greilor Constantin Georgescu 
(I.E.F.S.) — Dorel Rădeseu (Șc. sp. uni
rea iași), încheiat cu victoria primului 
prin yuset-gachl. Duminică vor avea loc 
ultimele partide.

Costin CHIRIAC

APROAPE 500
DOTATA

POIANA BRAȘOV, 16 (prin te
lefon, de la corespondentul nostru). 
Azi a început în sala de sport din

8.30: P.T.T. — Universitatea

stadionul Progresul, de la ora 11.30: 
Progresul — Unirea Tricolor.

TENIS DE MASA :. Sala Progresul 
(str. Dr. Staicovtcl 42—44), de la ora 
9 : Progresul București — Gloria Bu
zău; sala de Ia stadionul Republicii, 
de Ia ora 10: Voința București — Co
merțul Tg. Mureș (băieți); sala Pro
gresul de Ia ora 11: Progresul Bucu
rești — Școala sportivă Buzău (fete). 
Meciuri în cadrul campionatului divi
zionar.

BASCHET : Sala Floreasca. de 
ora 10.15: I.E.F.S — Universitatea Ti
mișoara (tn. A): sala Progresul, de 
la ora 8.30: P.T.T. — Universitatea 
(t. B).

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

FOTBAL : Stadionul Autobuzul, de 
la ora 11: Autobuzul — Dinamo; sta
dionul Dinamo, de la ora 10.30; Di
namo (tineret) — Dunărea Giurgiu;

Ștefan Coldum nu s-a arătat delod 
zgîrcit cu observațiile după acel 
1--2 din fața lui Etar. Antrenorul 
reprezentativei, Valentin Stănescu, 
va fi prezent la Pitești spre a-i ur
mări pe cei doi component! ai Io
tului — Dobrin si Troi — și spre a 
afla, poate, și alte inspirații în ac
țiunea de selecționare, A doua în- 
tilnire internațională are loc la 
Cluj, unde Universitatea va primi 
replica altei formații cehoslovace 
V.S.S. Kosice, sorită la invitația 
clubului clujean în țara noastră; 
Un prilej bun pentru antrenorii 
Silviu Avram și Răiuțiu de a re
vedea formația pentru etapa inau- 
gurală a campionatului.

Dintre partidele opunînd echipe 
de A, vom aminti în primul rînd 
pe cea de la Reșița : C.S.M. are ca 
oaspeți pe fotbaliștii din Craiova 
care dispută prima întîlnire publi
că după revenirea din turneul e- 
fectuat în Kuweit Liban și Siria» 
Reinhardt caută — în acest joc —■ 
explicația acelui net eșec suferit la 
Timișoara. în fața C.F.R.-ului, în. 
vreme ce Constantin Cernăianu do
rește să verifice întregul lot, SDre 
a-și da seama cum se prezintă 
după programul intens al turneu
lui. La Constanța, elevii lui Hașotî 
și Comăniță vor juca cu cei ai lui 
Dridea și Marosi; o partidă care 
poete furniza observații reale celor 
patru tehnicieni, prin fantul că va 
solicita intens pe jucători. Alte for
mații de A care apar în arenă: 
U.T.A. la Sibiu, ca invitată a clu
bului Șoimii, Steagul rosn la Tîr- 
goviște, C.F.R. Cluj la Cărei, Di
namo pe terenul Autobuzului 
București.

PREGĂTIRI

alte 
este

După cum am mai anunțat, 
două formații din Divizia A, 
vorba de Dinamo șl U.T.A. vor între
prinde, începind de săptămîna vii
toare, turnee peste hotare. Echipa 
arădeană va pleca mîine seară, cu 
trenul, la Sofia, de unde își va con
tinua apoi călătoria spre Libia. Acolo 
U.T.A., va susține trei partide ami
cale.

Campioana țârii, Dinamo, se va 
deplasa marți în Italia, unde și-a 
perfectat două jocuri. In primul 
dintre ele, bucureștenii vor avea du
minică, 24 februarie, că parteneră 
cunoscuta formație Bologna. Nu a 
fost încă desemnat cel de-al doilea 
adversar al dinamoviștilor.

S.N, OLTENIȚA ȚINTEȘTE UN 

LOC MAI BUN

ocazia analizei activității din 
campionatului ,s-a scos în e-

Cu 
turul ___r_______ ,
vidență faptul că echipa S. N. Ol
tenița a ocupat Ia sfîrșitul sezo
nului oficial un loc (11) cu mult 
sub posibilitățile componenților

formației. De aceea, conducerea 
secției și antrenorul Merlan au 
stabilit un minuțios program de 
pregătire, în care s-au inclus antre
namente atît în localitate cit si 
la munte Tn zilele petrecute la Si
naia, s-a pus accentul pe pregăti
rea fizică generală. Dar, în această 
perioadă nu s-a neglijat latura teh
nică, echipa beneficiind de condi
ții corespunzătoare la stadionul 
„Cârpați" și la Școala sportivă sus
ținînd și două partide de verificare.

După revenirea la Oltenița, an
trenorul Merlan lucrează pentru 
dezvoltarea și îmbunătățirea pre
gătirii fizice specifice, cu accent pe 
viteză, aprofundarea concepției de 
joc și cristalizarea formației de 
bază. La ședințele de pregătire, fie
care jucător dovedește multă con
știinciozitate, ceea e© dă speranțe 
antrenorului că, în retur, echînn 
va presta jocuri de calitate, iar 
în final — va ocupa un Ioc în pri
ma parte a clasamentului seriei a 
Il-a a Diviziei B.

La antrenamente iau parte urmă
torii jucători : Grădișteanu, Fierea, 
Păunescu, Rateu, Dima, Musat, 
Lungu, Nițu, Viciu, Baltag, * Tone, 
Buburuz, Patraclî I șl II, Enculescu, 
Fulger, Fildirolu, Răducanu, Stama 
nichi și Marcu.

IN SĂLILE DE SPORT BUCUREȘTENE EXISTA INCA PREA MULTE „FERESTRE4 ...
(Urmare din pag. 1)

tor, curățenia, prezența orarului, ex-
ploatarea ei judicioasă, starea bună 
a vestiarelor și a instalațiilor sani
tare

LA CONSTRUCTORUL SALA MARE INTENS
Șl BINE FOLOSITĂ; CELELALTE - MAI PUȚIN
Baza sportivă a clubului Construc

torul, situată în vecinătatea stadio
nului „23 August", cuprinde o sală 
de antrenament pentru jocuri (folo
sită și pentru 
cursuri), o arenă 
piste și, din luna 
trecut, o sală de

La ora vizitei ______ _
jocuri era ocupata de echipa de bas
chet (feminin) a clubului, ce acti
vează in prima divizie. Timp de două 
ore, fetele, îndrumate de prof. Ma
rian Spiridon, de Ia Constructorul au 
pregătit meciul ce urmau să-l sus
țină la Oradea în cadrul campionatu
lui. în acest interval de timp am 
trecut pe la vestiarele sălii, pe la 
dușuri și biroul antrenorilor. Peste 
tot am întîlnit o ordine perfectă si 
curățenie.

Lingă una din ușile de lâ intrare, 
la avizier, am găsit programul de 
desfășurare a activității In sală. Am 
constatat, plăcut surprinși, că de di
mineață pînă seara, în fiecare zi 
(excepție fac numai sîmbăta după- 
amiază și duminica, cînd se organi
zează și diferite meciuri de campio
nat), sala este permanent ocupată, 
găzduind antrenamentele diferitelor 
secții ale clubului, ori ale altor clu
buri, asociații și școli sportive bucu- 
reștene. Am și verificat datele în
scrise pe programul sălii. Dimineața 
handbaliștii de la Șc. Sp. 2 deschid 
seria antrenamentelor, iar voleiba
liștii de la Șc. Sp. 1 încheie, seara 
tîrziu, programul.

organizarea de COn- 
de popice cu trei 
noiembrie a anului 
box.
noastre, sala de

Am remarcat de asemenea, ope
rativitatea cu care personalul de ser
viciu efectua curățenia sălii și ame
najările necesare, între antrenamen
tele a două secții. Urmărind desfă
șurarea programului, nc-am dat sea
ma că sala Constructorul este intens 
și bine folosită.

Nu același lucru se poate spune și 
despre arena de popice. Consultind 
programul de antrenament și discu- 
tînd CU antrenorul Ferdinand Popes
cu, am aflat că frumoasa și eleganta 
arenă este afectată pregătirilor spor
tivilor de la Constructorul numai in
tre orele 15,30 și 20,30. Este adevărat 
că cinci ore zilnice de pregătire sint

suficiente pentru cel aproximativ 40 
de sportivi cîți numără secția clubu
lui, care activează în diferite eșaloa
ne : Divizia A și categoria Onoare 
(masculin),- categoria Onoare (femi
nin) și juniori. Totuși, nu este păcat 
ca o asemenea bază sportivă, așa de 
bine dotată, să stea încuiată mai 
mult de jumătate de zi ?

Noul loc de antrenament al boxeri
lor, pregătiți de Gheorghe Lungii, 
este, corespunzător, sala deși micuță 
este' îngrijită, dotată cu aparatura 
necesară și prevăzută cu vestiare și 
dușuri corespunzătoare. Unele mici 
neajunsuri, legate de lipsa de preve
dere a constructorilor, ce au ieșit la 
iveală ■ în această iarnă (sală a fost 
amenajată in luna noiembrie), vor fi 
remediate în primăvară. La ora vizi
tei noastre (ora 18) erau prezenți la 
antrenament numai 9 boxeri. Antre
norul ne-a spus că are în secție cam 
20 de sportivi juniori. Programul 
sălii : între orele 9—11 și 17—19,

DUPĂ AMIAZĂ OBIȘNUITĂ ÎN PARC,

LA PROGRESUL
Parcul cu platani din buza Cotro- 

cenilor, atît de agitat vara, mai ales 
în zilele meciurilor de Cupa Davis, 
trăiește acum, iarna, o viață mai 
tihnită. Nu hibernează însă, pentru că, 
dacă aleile și terenurile de tenis sînt 
pustii, sălile sînt pline — ne spune 
programul afișat •— în fiecare zi.
Am vizitat frumoasa bază sportivă

din strada dr, Stâicovici într-o după 
de mijloc de săp- 
vedea cine, cînd și

amiază obișnuită, 
tămînă, pentru a 
cum O folosește.

Pe terenul de 
se joacă fotbal.

handbal bituminat 
O miuță îndrăcită, 

6 Ia 6, între<‘ „juniorii născuți în *57“

DE CONCURENȚI LA SELECȚIA
„CUPA 16 FEBRUARIE»

stațiune concursul de selecție al 
luptătorilor, organizat la lupte gre- 
co-romane și libere. Ediția din a- 
cest an a conipetiției are carac
ter de selecție, ceea ce ti dă un 
plus de atractivitate. Pe cele două 
saltele de concurs își măsoară for
țele nu mai puțin de 300 de con- 
curenți, de la juniori și pînă la 
maeștri ai sportului. Chiar din pri
ma reuniune, la greco- romane, am 
asistat la meciuri dinamice, de bun 
nivel tehnic în care toți particlpan- 
ții au fost animați de dorința afir
mării. Și cei mai buni dintre ei au 
acest prilej, competiția constituind 
o selecție La cinci categorii de greu
tate la fiecare stil.

Remarcăm comportarea unui 
fportiv începător, Gh. Călinescu, 
de la C.S. Tîrgoviște (se antrenea
ză de numai trei luni la greco ro-

CU
mane, fiind cîștigător în competi
ția de trîntă, „Cupa tineretului de 
la sate"), care în partida cu brașo
veanul M. Nica a pierdut la tuș 
abia în ultimul minut, cînd punc
tajul tehnic era de 10--13.

Iată primele rezultate tie Ia gre- 
co-romane — 52 kg: V. 
cu (Progresul Buc.) b.t. 
(Șc. sp. Iași), A. Tănase 
Sinaia) b,t, C. Pruteanu 
Rădăuți) ; 62 kg : I. Păun 
Buc.) b.t. Al. David (Vulturii Tex
tila Lugoj), N. Marinescu (Șc. sp. 
Brașovia) b. t. V. Gherghina 
(C.S.M. Pitești), Șt. Rusu (Șc. sp. 
Rădăuți) b.t. P. Iuraș (Nicolina 
Iași) ; 68 kg : Șt. Micloș (Minerul 
Bălan) b.p. FI. Ene (Dacia Pitești), 
V. Nicolae (Petrolul Ploiești) b.p. 
N. Vlad (Farul Constanta).

Carol GRUIA

Rădules-
C. Răzaș
(Carpați 

(Șc. sp.
(Dinamo

din grupa lui Nicolae Gorgorin, neo
bositul căutător ■— și descoperitor — 
de talente. S-a înserat de-a blnelea, 
dar jocul nu contenește, antrenorul 
ne spune : „Aici se muncește pînă 
seara tîrziu". Alături, pe terenul de 
fotbal cu zgură, juniorii „republi
cani" ai lui Ioan Kluge fac ture după 
ture, de parcă ar fi fondiști adevă- 
rați, cu toate că încheiaseră abia de 
cîteva minute un amical cu o echipă 
din Roșiori.

Sala de box este un adevărat fur
nicar. Intrăm, odată cu doi tineri 
care vor să se înscrie la secția clu
bului. Antrenorul Ioan Vasilov opreș
te forfota celor 20 de „muște", „co
coși" și „pene”. Tinerii veniți să facă 
box sînt prea... bătrîni, născuți în 
1954, și maestrul Vasilov spune că e 
tirziu să începi boxul cînd mîine- 
poimîine pleci la armată. Sint pri
miți cei născuți în ’53—59, sau mai 
mici. Pauza s-a terminat, un nou 
„time" șl puching-ball-urile, perele, 
corzile redevin obiecte de lucru. în 
sală este plăcut, e cald și curat, an
trenorul își face timp și trece pe la 
fiecare elev să-i arate cite ceva. Din 
cînd in cînd face însemnări într-un 
cuprinzător caiet de antrenament.

Sala mare de jocuri este despăr
țită în părți inegale de o perdea care 
permite, concomitent, antrenamentul 
echipei feminine de handbal (condu
să de Pompiliu Simion) și al celei de 
volei (pregătit de Nicolae Meadu). 
Fetele de la volei sînt doar 6, dar 
antrenorul ne spune că este vorba 
de o lecție de individualizare.

Se schimbă echipele. în sala mare 
își fac apariția voleibaliștii antrenați 
de Nicolae Sotir. Băieții se pregătesc 
pentru turneul final. Se lucrează se
rios, intens.

Alături, în „jumătatea mică", lu
crează profesorul Dorin Leabu cu 
cele 12 baschetbaliste — junioare — 
participante la divizia B. Pe culoar, 
spre ieșire, lingă vestiare — foarte 
curate — cîteva sfaturi (sub cristal) 
adresate sportivilor clubului : „Fă lu
crurile ușoare ca și cum ar fi grele. 
Și pe cele grele ca șî cum ar fi 
ușoare !“ sau „Ingimfarea și vedetis
mul sînt groparii performanței

IN CIULEȘTI: UȘI ÎNCUIATE ÎNAINTE DE VREME

Șl ABSENȚE DE LA ANTRENAMENTE
prilejul unui raid anterior pe 

l-am
Cu 

care 
sportiv al 
faptul că unele dintre sălile adăpos
tite Sub tribuna stadionului își în
chid ușile prea 
doua vizită am 
„reprize",

Pe terenurile 
grupe de tineri 
antrenorii lor, exersau diverse ele
mente tehnice. Cei ai antrenorului 
Socec aveau în program înaintarea 
cu mingea și șutul din Viteză 
poarta imaginară reprezentată 
apărător de buturi, plasat în 
nea laterală a terenului, 
proaspătului antrenor emerit 
au venit și ei de la terenul cu 
pe care l-au cedat fotbaliștilor de la 
PAOK Salonic, oaspeți pentru o zi în 
Giulești, și își căutau Un locșor pen
tru a continua pregătirea. Mai în
colo, pe terenul dinspre Grant, .rug
byștii rapidiști încinseseră un pasio
nant meci de fotbal...

în sala cea mare pentru jocuri 
sportive s-au ridicat stîlpii și a fost 
întins fileul. Cei doisprezece volei
baliști de la Steaua sînt pregătiți să 
deschidă „Cupa 16 Februarie”, Ia 
care sint angajați, alături de gazde

efectuat in complexul 
Gluleștiului. reniarcam

devreme. Cea 
făcut-o in mai

de a 
multe
cîtevabituminate, 

fotbaliști, însoțiți de

la 
de un 
margi- 
Băieții 
Costea 
zgură,

și de studenții de la I.E.F.S. Dintf-o 
clipă în alta se așteaptă startul. Sala 
este pregătită și pentru primirea 
spectatorilor dornici să urmărească 
întrecerea. Pornim, deci, spre cele
lalte locuri de antrenament în drum, 
întîlnim alt grup de fotbaliști, care, 
după ce și-au sfîrșit antrenamentul 
la sala de forță, au ieșit să-și pro
beze puțin precizia șuturilor. Sînt 
componenții echipei de tineret, con
dusă de Miki Mihăiiescu, care își 
îndeamnă cu blîndețe elevii: „haideți 
băieți, că acum se-ntunecă de-a bi- 
nelea“...

Pe Saltelele de la sala de lupte nu 
mai e loc. Vreo cincisprezece „Her- 
culi" In devenire se „tăvălesc”, încer- 
cînd să pună în practică procedeele 
învățate în prima parte a antrena
mentului. Sînt juniorii rapidiști, pe 
care Alexandru Constantin îi pregă
tește pentru „Cupa 16 Februarie". 
Lipseau șase din cei ce ar fi tre
buit să se afle în sală. Antrenorul 
ne explică absențele prin faptul că 
trei sînt bolnavi, iar ceilalți trei au 
poate lecții mai grele pentru ziua 
următoare. Ne arată apoi cîțiva bă
ieți din care speră să facă sportivi 
de valoare. „Ceea ce am în prezent 
în pregătire este rezultatul unei se-

/ 
lecții efectuate în rîndul a peste 400 
de copii ce s-au perindat pe la noi, 
ne spune A. Constantin. Greutățile 
cele mai mari în procesul de formare 
a luptătorilor ni 
permanent, desele 
cările din secția 
lipsa unui spațiu 
desfășurarea antrenamentelor, proble
mă ce se va rezolva curînd prin ex
tinderea sălii)".

Am continuat vizita la sala de hal
tere și culturism, dar ușa li era încu
iată. Am vrut să urcăm și la cea ds 
box, însă însoțitorul nostru ne-a lă
murit că „este prea devreme și că 
antrenamentele încep mai tîrziu", așa 
că am străbătut culoarul din jurul 
„potcoavei" giuleștene pentru a ajun
ge la arena de popice, în partea 
cealaltă a tribunei. Prin geam se ve
deau cîțiva sportivi lansînd bilele pe 
cele două piste ale arenei. Studentul 
V. Piscoi, component al divizionarei 
A de popice; Rapid, ne prezintă pe 
scurt rostul antrenamentului; este 
vorba de o probă de control în vede
rea meciului important cu puternica 
echipă gălățeană Constructorul. Suoț- 
tivii sînt satisfăcuți de condițiile ma
teriale pe care le au pentru pregă
tire, dar faptul că arena 
de mai multe piste. SDun 
la eșalonaj-ea pregătirilor pe u «ura
tă lungă rtîle timp. Am consultat și 
programul sălii. Conform 
oră trebuia să facă antrenament pe
rechea Petru—Lupșan, dar primul — 
care este și antrenor — nu venise I 
„îi țin eu locul, ne-a lămurit 
V. Piscoi. Petru iese de Ia serviciu 
mai tirziu. Trebuie să sosească".

Am părăsit Giuleștiul pentru pu
țin timp, revenind atunci cînd ni se 
spusese că activitatea sălilor va fi 
in toi. Și într-adevăr, sala de jocuri 
era, în continuare, ocupată de volei
baliștii echipelor participante la 
„Cupa 16 Februarie" și de curioșii 
veniți să Urmărească partidele, la cea 
de haltere tocmai terminaseră antre
namentul sportivii secției rapidiste. 
I-am întrebat (fiindcă nu am zărit 
nici un program afișat) cine urmează 
să le ia locul, și răspunsul a fost s 
nimeni ! La 
mina proba 
che, la ușa 
belciuge un 
Am urcat scările ce duc la sala de 
box, dar și aceasta era în continuare, 
încuiată I Am revenit la cea de jocuri 
pentru a consulta programul antre
namentelor. După competiția de vo
lei urma pregătirea handbalistelor de 
la Rapid. Am așteptat-o. Au venit 
10 sportive (din 14), spre a efectua 
antrenamentul cu... Marcel Crețu de 
la C.S.U. Construcții, care, profitînd 
de absența colegului rapidist, a fă
cut antrenament si cu echipa sa și cu 
Rapidul...

Așadar șî Ia a doua vizită făcută 
în Giulești am descoperit că marele 
complex sportiv își începe activita
tea prea tîrziu în unele din sălile 
sale și o încheie prea devreme. în 
plus, de data aceasta s-au mai adău
gat uși încuiate și... absente. Cum ar 
trebui, oare, să înțelegem totuși 
„criza de snațiu .și timp" de car§ 89 
pUng mulți î “

le cauzează fluxul 
renunțări sau ple- 

noastră, precum și 
suficient pentru

nu dispune 
ei. îi obli să 
pe o dura-

lui, la acea

arena de popice își ter- 
de control ultima pere- 
sălii de lupte atîma în 
lacăt... cit toate zilele.



„CUPA CLUBULUI DINAMO BRAȘOV" LA BIATLON TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS

CURSA DE ȘTAFETA
A REVENIT SPORTIVILOR 1

o
X3 DE TURNEE ÎN 4 ANI

DE LA DINAMO ZYENWALDT

l. Țeposu, ultimul schimb al ștafe 
tei dinamoviste

Foto: N. DRAGOȘ
POIANA BRAȘOV (prin telefon). 

Ziua a doua a Cupei clubului Dina
mo Brașov — concurs internațio
nal de biatlon — a fost rezervată 
probei de ștafetă, 4x7,5 km. Nici 
de data aceasta vremea n-a oferit 
condiții cît de cît prielnice : în 
noaptea precedentă, un vînt destul 
de puternic și cald a topit și mai 
mult zăpada rămasă pe traseele, și 
așa deteriorate după cursa indivi
duală.

Sigur că ștafeta a prezentat in
teres prin faptul că oferea posibi
litatea urmăririi, concomitente, a 
nivelului valoric al sportivilor ro
mâni, în comparație cu cel al con- 
curenților din Cehoslovacia și R.D. 
Germană. Mai mult, această cursă 
a constituit ultima întrecere oficia
lă la care au participat compo- 
nenții lotului reprezentativ de 
biatlon (ei apărînd culorile clubu
rilor de care aparțin), înaintea 
C.M. de la Minsk, ce se vor des
fășura între 25 februarie—3 mar
tie. în această ultimă direcție, nu

ROMÂNIA - BULGARIA

ne-a fost dat — din păcat® — să 
urmărim evoluțiile Iul Nlcolas» Veț- 
tea șl Victor Fontana, ambii destul 
de grav gripați și inapți, așadar, 
de efort. Aceste absențe s-au reper
cutat negativ asupra comportării 
generale a formațiilor de club care 
— și din acest motiv — au fost 
depășite de ștafeta clubului Dina
mo Zyenwaldt, cîștigătoarea cursei.

Dar să derulăm filmul- ștafetei, 
care n-a fost lipsit — uneori — de 
momente de atractivitate. Nicolae 
Cristoloveanu, primul schimb al a- 
sociației sportive Armata Brașov, a 
realizat unul dintre cei mai buni 
timpi intermediari (35:55) și o tra
gere nepenaiizată, situîndu-se, ast
fel, în prim-planul cursei. în schim
bul său, el a fost urmat de D. 
Niteche (Dinamo Zyenwaldt) și 
Ștefan Urs (Dinamo Brașov). Gh. 
Voicu, succesorul tînărului Cristo
loveanu, a mărit Ia rîndul său a- 
vantajul ștafetei A.S.A. și se părea 
că această formație va rămîne de
tașată pînă în final. Iată, însă, că 
schimburile 3 și 4 ale dinamoviști- 
lor din Zyenwaldt — Eberhardt 
Rosch și Klaus Siebert (ultimul 
recent cîștigător al concursului 
„Prietenia" de la Zakopane) — au 
reușit evoluții exemplare : timpi 
foarte buni la fond și zero ture 
penalizare, dominînd net ultima 
parte a cursei de ștafetă. Cei doi 
au impresionat mai ales prin pre
cizia și frecvența rapidă a trage
rilor efectuate, fiecare în aproxi
mativ 20 de secunde. In lupta pen
tru locul al II-lea, dinamoviștii 
brașoveni Gh. Gîrniță Și Ion Țepo
su, din echipa I, și-au unit efor
turile, reușind în cele din urmă 
să devanseze „perechile" de la 
A.S.A. (Ion Mîrzea și Victor Dihoi). 
Pe locul IV, s-a clasat ștafeta In
stitutului Pedagogic Oradea, care a 
avut o comportare meritorie

Ne așteptam la o evoluție mult 
mai bună a componenților echipei 
secunde a clubului Dinamo Brașov.

Rezultate tehnice: 1. Dinamo
Zyenwaldt 2 h 22:51 — 5 ture pe
nalizare ; 2. Dinamo I Brașov (Ște
fan Urs, I. Olteanu, Gh. Gîrnită, I. 
Țeposu) 2 h 26 :14 — 3 ture penali
zare ; 3. A.S.A. Brașov (N. Cristo
loveanu, Gh. Voicu, I. Mîrzea, V. 
Dihoi) 2 h 27 :Î8 — 3 ture penaliza
re ; 4. I.P. Oradea (Gh. Kereszi, C-. 
Vilmoș, N. Bărbășescu, D. Soiu) 2 h 
29:35 — 3 ture penalizare ; 4. Ruda 
Hvezda Harakovo și 6. Dinamo II 
Brașov.

K TREI ECHIPE S-AU IMPUS

IN HANDBALUL MASCULIN:
IUGOSLAVIA ROMÂNIA Șl CEHOSLOVACIA
• Nici o formație neînvinsă pe teren propriu I • Reprezentativa țării noastre 
a cițtigat de două ori „Trofeul Carpați" și cîte o dată „Trofeul Iugoslavia", 

„Trofeul R. D. Germane" și „Cupa Răscoalei Slovace"

La această oră se ctyiosc finalistele 
campionatului mondial de handbal 
masculin. Cu patru ani în, urmă, la 

ediție a C:M., ordinea stabi
lita a fost următoarea: 1. ROMANIA, 
2. R.D. Germană, 3. Iugoslavia, 4. 
Danemarca, 5. R.F. Germania, 6. Sue
dia, 7. Cehoslovacia, 8. Ungaria. Ce •

asupra posibilităților manifestate de 
echipele fruntașe în ciclul respectiv. 
Am apelat, în acest sens, la rezulta
tele' celor 23 de turnee de amploare 
desfășurate în 4 ani:

i-,TROFEUL CARPAȚI", 1970 — Cluj: 1. 
RPNIANIA, 2. R.D. Germană, 3. Iugo
slavia, 4. U.R.S.S., 5. Ungăria; 1971 — 
Galati î 1. IUGOSLAVIA. 2. România, 3.

„CUPA CELOR 4 NAȚIUNI", 1970 — 
R.F.G. : i. IUGOSLAVIA, 2. R.F. Ger
mania, 3. Cehoslovacia, 4. Danemarca ; 
1971 — Aarhus : 1. CEHOSLOVACIA, 2. 
Iugoslavia, 3. Danemarca, 4. R.F. Ger
mania ; 1972 — Bratislava: 1. CEHO
SLOVACIA. 2. Iugoslavia, 3. Danemarca, 
4. R.F. Germania: 1973 — Ljubljana: 1. 
IUGOSLAVIA, 2. 'R.F; Germania, 3. Ce
hoslovacia, 4. Danemarca ;

„TROFEUL R.D. GERMANE”, 1970 : 1. 
ROMANIA, 2. R.D. Germană. 3. Unga
ria, 4. U.R.S.S,, 5. Polonia; 1971: 1. IU
GOSLAVIA. 2. R.D. Germană, 3, Unga
ria, 4. Cehoslovacia. 5. Danemarca: 1972: 
1. R. D. GERMANA, 2. Ungaria, 3.

1
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Imagine de la ultima confruntare (in 
lume, România și Iugoslavia

modificări au intervenit în ierarhia 
mondială în timpul ce s-a scurs de 
la memorabila finală din 1970 și pînă 
la această oră ?

Trecînd în revistă principalele com
petiții desfășurate îți această perioa
dă vom avea o imagine completă
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luna noiembrie 1973, la Cluj) a celor mai puternice reprezentative din
Foto : D. NEAGU

4.
1.
4.

U.R.S.S., 4. Bulgaria ; 1973: 1. R.D. GER- 
- România, 3. Cehoslovacia, 4. 

5. Islanda :
MONDIALA", 1971 — Gole- 

IUGOSLAV1A. 2. România, 3. 
4. Cehoslovacia, 5. Suedia, 6.

TORONTO — în sferturile de 
finală ale probei de simplu băr
bați, Iile Năstase l-a învins în 
două seturi : 6—4, 7—6 pe Erik 
Van Dlllen (S.U.A.). Iată și rezul
tatele celorlalte trei partide : Mar
ty Riessen (S.U.A.) — Bob Hewitt 
(B.S.A.) 4—6, 7—6, 6—1 ! Tom
Okker (Olanda) — Tony Roche 
(Australia) 7—6, 6—2 | John Ale
xander (Australia) — Phil Dent 
(Australia) 7-6, 6—4.

BOLOGNA — Ion Țiriae s-a ca
lificat tn semifinalele turneului, în- 
vinglndu-l cu 6—4, 3—6, 7—5 pe 
australianul Colin Dibley. Surpriza 
„sferturilor” a fost furnizată de 
englezul Roger Taylor, «are l-a în

trecut cu 7—5, 6—1 ,pe australianul 
Rod Lava?. Alte rezultate: Arthur 
Ashe (S.U.A,) — Graham Stilwell 
(Anglia) 6—4, 6—4 ; Mark Cox (An
glia) — Adriano Panatta (Italia) 
6—1, 6-4.

BIRMINGHAM — în sferturile 
de finală, americanul Jimmy Con
nors l-a învins cu 6—3, 6—1 pe 
compatriotul său Belus Prejoux, 
vest-germanul Karl Meiler l-a în
trecut cu 7—6, 6—1 pe australianul 
Ian Fletcher, iar Alex Mayer 
(S.U.A). l-a eliminat cu 6—2, 3—6, 
6—3 pe Jurgen Fassbender (R.F.G.) 
Indianul Vijay Amritraj, acciden
tat, s-a retras din concurs.

FEDERAȚIA FRANCEZĂ DE TENIS PROTESTEAZĂ Ț
PARIS 16 (Agerpres). — Federația 

franceză de tenis a protestat energic 
împotriva acordului intervenit între 
Federația internațională de speciali
tate și asociația americană World 
Team Tennis (WTT), acord prin care 
aceste două organizații își asumă 
dreptul de a coordona campionatele 
și turneele internaționale. Președin
tele federației franceze, Philippe Cha-

trier, a declarat că jucătorii angajați 
prin contract cu WTT (organizatoa
rea turneului ajaerican interorașe) nu 
vor fi acceptați la nici un concurs 
în Franța, iar jucătorii francezi care 
vor participa la întrecerile puse sub 
egida WTT nu vor fi selecționați 
pentru *Cupa Davis".

Totodată, federația franceză a ho- 
tărît să nu mai participe, pîna la noi 
ordine, la lucrările F.I.Is.T.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO „CUPA VOINȚA"
La Cluj a început turneul inter

national de polo, ediția a VII-a a 
„Cupei Voința", la care participă 
patru formații : Arkonia Szczecin 
(Polonia), Szpartakusz Budapesta 
(Selecționata cooperativelor din Un
garia), Rapid Bit. ircștl și Voința 
Cluj. Primele jocuri au oferit ce
lor preze-nți la bazinul acoperit din 
localitate partide spectaculoase, de 
bun nivel tehnic și extrem de echi
librate. Iată primele rezultate :

Voința Cluj — Rapid București 
6—6 (1—0. 2—2,\1—2, 2—2). Au în
scris CI. Rusn, A. Szilagyi cite 2, 
R. Rusu și Fulop pentru Voința, 
Medianu 2, I. Slăvei, C. Rusu, Mus
tață și Bartolomeu pentru Rapid. 
Corect arbitrajul lui Gh. Cociuban 
(București).

Szpartakusz — Arkonia 2—2 (0—1, 
0—0, 1—1, 1—0). Au marcat Magos 
2, pentru Szpartakusz, respectiv,

Semel și Czisefeky. A arbitrat bine 
R. Timoc^ (Cluj).

Competiția se încheie duminică.
P. RADVANI, -coresp.

ȘASE BOXERI ROMÂNI

VOR EVOLUA LA BELFAST
Acceptînd invitația forului de 

specialitate irlandez, Federația ro
mână de box a desemnat pe cgj 
șase pugiliști ce vor participa la 
cîtevâ meciuri amicale, Ia Belfast. 
Sîmbătă, lotul nostru, cuprinzi-d 
pe boxerii Constantin Gruiescu, 
Mircea Tone, Simion Cuțov, Calis- 
trat Cuțov, Ilie Tîrilă și Vasiîle 
Croitorii, a părăisit Capitala. Pugi- 
liștii români sînt însoțiți de antre
norul emerit Ion Popa și antreno
rul federal Alexandru Vladar,

A RECONSTRUI 0 ECHIPĂ

Prima apariție a echipei noastre 
de juniori în fața publicului bucu- 
reștean (pînă acum ea a evoluat nu
mai peste hotare) a constituit o plă
cută surpriză. Pe gheața patinoaru
lui artificial „23 August" a evoluat o 
formație în plină ascensiune, purtînd 
multe trăsături ale maturității hoche- 
istice : joc modern, rapid, o bună țe
sătură de pase, putere de luptă și 
ambiție.

Cu aceste atuuri, selecționata ro
mână a dominat net întîlnirea sus
ținută aseară în compania reprezen
tativei bulgare. Este drept, însă, că 
oaspeții au oferit o replică destul de 
slabă, comportîndu-se, credem, sub 
posibilitățile lor reale.

Stăpinind pucul cea mai mare parte 
b timpului, patinînd mai repede, con
struind combinații ingenioase, junio
rii români s-au impus în mod net. 
După cîteva minute echilibrate, cînd 
rezultatul s-a menținut egal (1—1 în 
min. 8). selecționata noastră s-a des
prins, și-a asigurat un avantaj con
fortabil, reușind să înscrie chiar și... 
in inferioritate numerică. Ea a obți
nut o victorie pe deplin meritată, cu 
scorul de 8—3 (4—1, 3—1, 1—1). Au 
marcat : Sandor (2), Nagy (2). Incze, 
Nuțescu, Olenici și Vișan, respectiv 
Slavov, Kanev și Bogdanov.

Au arbitrat corect și autoritar Gh. 
Mureșan și O. Barbu, un meci care 
a abundat, din păcate, spre sfîrșit în 
durități. Astăzi, de la ora 18,30 are 
loc partida revanșă. (V. Ch.).

IRIMICIUC II, MARIN
IN MARELE TURNEU INTERNAȚIONAL DE SABIE DE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 16 (prin telefon). — 
Turneul internațional de sabie din 
U.R.S.S. a cunoscut anul acesta un 
mare succes de participare. în pro
ba individuală au luat startul 
peste 200 de trăgători din diferite 
țări ale lumii (Ungaria, Cuba, Ita
lia, Franța, R.F. Germania, Româ
nia, Bulgaria ș.a.) și din țara gazdă, 
printre ei aflîndu-se campionul 
mondial Mario Aldo Montano și 
campionul olimpic Michele Maffei.

Concursul n-a fost lipsit de sur
prize, în primele sale tururi fiind 
eliminați, printre alții, M. Maffei 
și M. Rakita. Dintre sportivii ro
mâni, cea mai bună comportare au 
avut-o Dan Irimiciuc și tînărul 
Cornel Marin. După o finală extrem 
de disputată în care și ocupantul 
primului loc, V. Sidiak a cunoscut 
înfrîngerea, Dan Irimiciuc s-a cla
sat pe locul II, înaintea campio
nului mondial Montano, iar Cornel 
Marin a terminat pe locul VI.

Clasamentul final se prezintă 
astfel: 1. Viktor Nazlîmov (URSS) 
4 v ; 2. DAN IRIMICIUC (ROMA-

NIA) 3v; 3. Mario Aldo Montano 
(Italia) 3 v ; 4. Viktor Provopuskov 
(URSS) 3 v ; 5. Vladimir Nazlimov 
(URSS) 1 v ; 6. CORNEL MARIN 
(ROMANIA) 1 v. Concursul contij- 
nuă cu o întrecere pe echipe în 
care țara noastră riște reprezentată 
de: D. Irimiciuc, Q ®Iarin, D. Po
pescu, I. Pop, Al. Nilcă

Ungaria, 4. R.F. Germania, 5. Norvegia, 
6. Spania; 1972 — Ploiești: 1. R.D. GER
MANA. 2. România, 3. Cehoslovacia, 
Iugoslavia, 5. Suedia; 1973 — Cluj: 
ROMANIA, 2. Iugoslavia, 3. U.R.S.S, 
Danemarca. 5. RLD. Germană-

„TROFEUL IUGOSLAVIA", 1970
Split: 1. IUGOSLAVIA. 2. Ungaria. 3. 
U.R.S.S., 4, Polonia; 1971: i. IUGOSLA
VIA. 2. ^.Ungaria. 3. Cehoslovacia, 4. Ro
mânia. 5. Olanda. 6. Spania; 1S72 — Sa
rajevo: 1. IUGOSLAVIA. 2. Ung^rfa, 3. 
România. 4. Bulgaria: 1973 — Bltolia: 1. 
ROMANIA. 2. iugoslavia. 3. Ungaria, 4. 
UsR.Ș.S., 5. R.D. Germană, 6. Suedia ;

.-.CUPA MARII BALTICE", 1970 — Ros
tock ; 1. rd. GERMANA, 2. Suedia. 3. 
Polonia. 4. U.R.S.S.; 1971 — Copenhaga: 
L R.D. GERMANĂ. 2. U.R.S.S., 3. R.F. 
Germania. 4. Polonia 5. Danemarca, 6. 
Suedia: 1972 — Vilnius: i U.R.S.S., 2. 
R.F Germania. 3. Suedia. 4. R.D. Ger
mană. 5. Polonia. 6. Danemarca: 1973 — 
Hamburg : t. U.R.S.S.. 2. R.D. Germană, 
3. R.F. Germania, 4. Polonia. 5. Suedia, 
6. Danemarca ;

MANA, ' 2.
Ungaria,

„CUPA 
borg : 1. 
U.R.S.S. .. ___________ _____ , „.
R.D. Germană, 7. Norvegia, 8. Spania ;

JOCURILE OLIMPICE, 1972 — Miin- 
chen : i. IUGOSLAVIA, 2. Cehoslovacia, 
3. România, 4. R.D. Germană, 5. U.R.S.S., 
6. R.F. Germania. 7. Suedia. 8. Ungaria;

CUPA RASCOAI.fi SLOVACE" 1973 — 
Martin : 1. ROMANIA, 2. U.KS.S., 
Cehoslovacia. 4. Ungaria, 5. Bulgaria.

Bilanțul acestor competiții ne ara
tă că echipa Iugoslaviei a cîștigat 9 
turnee, cele ale României și R. D. 
Germane cite 5. iar cele ale U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei cîte două. în sfîrșit, 
doar trei formații din lume au reușit 
să se claseze cu regularitate în pri
mele^ 4 locuri: acestea sînt Iugoslavia, 
România și Cehoslovacia.

3.

în turneul de handbal masculin de la Moscova

COMPETIȚII ATLETICE DE SALA
MOSCOVA, 16 (Agerpres). — în 

cea de-a treia zi a campionatelor de 
atletism ale U.R.S.S. pe teren acope
rit, care se desfășoară la Moscova, 
sportivul sovietic Ianis Lauris a ter
minat învingător în proba de săritura 
cu prăjina realizînd performanța de 
5.30 m. Proba de săritură în lungime 
bărbați a fost cîștigată de Aleksei 
Pereverzev — 7,73 m, îar cea de înăl
țime femei a revenit atletei Milada 
Karbanova (Cehoslovacia), cu rezul
tatul de 1,85 m. în cursa de 3 000 m 
plat, pe primul loc s-a clasat Boris 
Kuznețov, cronometrat cu timpul de 
7:58,6.

Alte rezultate : 800 m plat femei : 
Valentina Gherasimova 2:08,5; 800 m 
plat bărbați : Vladimir, Artemov 
1:51,9; 60 m'garduri femei: Annerose 
Filder (R.D.G.) — 8:00; 60 m garduri 
bărbați : Anatoli Moșiașvili — 7,6.

TORONTO — Cu prilejul concursu
lui atletic de sală de la Toronto, 
sportiva americană Francie Larrieu, 
a stabilit un nou record mondial pe 
teren acoperit 
cu timpul de 
deținut de 
(U.R.S.S.) era 
cord mondial 
nadianca Yvonne Saunders, cronome
trată in proba de 600 yarzi cu timpul 
de 1:18,4. Proba de 50 yarzi garduri 
a revenit americanului Willie Daven
port în 5,9.

în proba de 1 500 m 
4:12,2. Vechiul record 
Tamara Panghelova 

de 4:14,3. Un nou re
de sală a realizat ca-

TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI
în competiția de rugby „Turneul 

celor 5 națiuni" s-au disputat, sîm- 
bătă după amiază, două întîlniri. La 
Cardiff. în fața a 60 000 spectatori. 
Țara Galilor a terminat nedecis cu 
echipa Franței 16—16 (13—13), iar Ia 
Twickenham. XV-ie Angliei a fost 
întrecut de Irlanda_cu 26—21. In cla
sament conduce 
(3 m) urmată 
Irlanda 3 p (3 
Anglia 0 p (2

j Tara Galilor 4 p 
de Franța 3 p (2 m), 
m). Scoția 2 p (2 m), 
m).

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

pare poziția a treia ocupată de 
Nuți Degeratu, încă junioară, care 
a dovedit maturitate tehnică și 
exercițiu îndelung pe pîrtii difi
cile și înghețate. De altfel, același 
elogiu se cuvine și juniorului loan 
Cavași, aflat după prima manșă pe 
locul 3 și în final pe poziția a 5-a; 
din '’•mza unei ceruiri nu tocmai 
fericite.

Clemente- SENIORI: 1. D»1N 
CR1STEA (Dinamo) — campion 
republican — 2'50,8 : 2. V. Erenci 
(A.S.A. Brașov) 2:52,6 ; 3. C. Văi-

PE GHEAȚA Șl ZĂPADĂ
C.M. DE SCHI-P.ÎOBE NCRJ.CE

® La Falun (Suedia) au început 
campionatele mondiale de schi (probe 
nordice). Primul titlu a fost cîștigat 
de Haris Georg Aschenbach (R. D. 
Germană), la sărituri de pe trambu
lina mică. El a totalizat 258,9. p, a- 
vînd sărituri dp 90 m și 85,5 m. 
L-ați urmat în clasament : 2. D. 
K-ampf (R.D.G.) — 241,2 ; 3. Al. Boro- 
Vitjn (U.R.S.S.) — -----
Steiney (Elveția) - 
Eckstein (R?Dj;.) - 
Keyhkoe, (Finlanda)
C.M.

U. R. S. S. — R. D GERMANA 22-15

clasament : 2. D.
239,3 p ; 4. W.

239,1 p; 5. B.
— 238,1 p ; 6. T. 

; rilanda) — 237,5
DE PATJNAJ 

(SPRINTER!)
• Qea de a V-a ediție a 

natelor mondiale de patinaj viteză 
rezervate sprinterilor, ce se desfă
șoară la Innsbruck, a programat in 
prima Zi cîte două probe masculine 
și feminine. De reținut că actualul 
campion mondial V/Muratov (U.R.S.S.) 
nu a luat startul ca urmare a unui 
accident suferit la antrenamentul de 
vi-heri,. în probele masculine victo
riile au revenit lui Al. Safronov 
(U.R.S.S.) pe 1 000 m cu 1:22,52 și 
lui Per Bjoerang (Norvegia) pe 500 
m cu 38,95. Acesta din urmă conduce 
în clasamentul general. în între
cerea patinatoarelor, Tatiana Averina 
(U.R.S.S.) a cîștigat ambele probe : , 
500 m îp 43,70 și 1 000 m în 1:33,63, 
conducted în clasamentul general.

P.
VITEZĂ

campio-

VICTORIE CLARĂ A TINERILOR HALTEROFILI POLONEZI
Prima întilnire Internațională de 

haltere a anului a programat ieri, în 
sala Constructorul din Capitală, în
trecerea dintre echipele <Je juniori 
ale României și Poloniei. Meciul s-a 
încheiat eu victoria clară a oaspeți
lor (8—1), care prezentînd halterofili 
mai experimentați și mai robuști, au 
dominat întrecerile. Dacă victoriile 
nu ne-au surîs, în schimb am avut 
totuși satisfacția înregistrării a două 
recorduri naționale de juniori, rea
lizate de clujeanul Ștefan Kreicik : 
165 kg la aruncat și 290 kg la to
tal — categoria supergrea. Iată re
zultatele. Cat. muscă : Adamcik (P) 
195 kg, C. Chiru (R) 167,5 kg. Cat. 
cocoș : J. Sliva (P) 195 kg. I. Buta 
(R) 192,5 kg. Cat. pană : T. Dem-

bonczyk (P) 237,5 kg, M. Chiamil (R) 
205 kg. Cat. ușoară: T. Kukarkov 
(P) 247,5 kg, D. Cioroslan (R) 242,5 
kg. Cat. semimijlocie : Z. Peter (R) 
252,5 kg, Z. Przybyjkowski (P) 
ieșit din concurs la smuls. Cat. mij
locie : F. Mis (P) 287,5 kg, S. Apos- . w

(R) 
(P) 

Cat.
300

toi (R) 250 kg. Cat. semigrea : 
Vaio (P) 282,5 kg, N. Căpriceru 
265 kg. Cat. grea : L. Scigala 
285 kg, I. Oros? (R) 260 kg. 
supergrea : R. Skolimowski (P) 
kg, Stefan Kreicik (R) 290 kg.

SELECȚIONATA DE TINERET
A ROMÂNIEI ELIMINATA

DE SCHI—ALPIN
(A.S.A.) 2:53,7 ; 4. D.
(C.S.U. Brașov) 2:53,9 ; 

(Dinamo) 2:54,3 : 6.
(A.S.A.) 2:55,6; SENIOA-

DANIELA MUNTEANU
Pedagogic Oradea) —

IN TURNEUL DE LA VIAREGGIO

Mun-
5. I. 

Al.
deanu 
teanu 
Cavași 
Manta 
RE : 1.
(Institutul 
campioană republicană — 1:36,8; 2. 
Ioana Belu-Ghia (Caraimanul Buș
teni) 1:40,8; 3. Nuți Degeratu (Li
ceul experimental Predeal) 1:41,3 ; 
4. Iudith Tdmori (Caraimanul Buș
teni) 1:42,0 ; 5. Angela Manole (Lie. 
experim. Predeal) 1:44,3 ; 6. Anne- 
marie Verhazi (Steagul roșu Bra
șov) 1:45,3. ' s

Duminică, de la ora 9, slalomul 
special.

Ieri au continuat în mai multe orașe 
din Italia meciurile celei de-a XXVI-a 
ediții a turneului de la Viaregglo. Se
lecționata de tineret a țării noastre, care 
a jucat sub numele de Rapid, a susți
nut partida revanșă cu A. C. Napoli. 
Fotbaliștii italieni au obținut victoria cu 
scorul de 2—0. califlcîndu-se în sfertu
rile de finală ale competiției. (In pri
mul joc cele două echipe au terminat 
la egalitate, 0—0).

Cejflalte rezultate ale zilei ; F. C. 
AMSTERDAM — Interriazionale ,5—2, 
după executarea loviturilor de la 11 m 
(m partida tur 1—1), VOIVODINA NO- 
VISAD — Genova 2—0 (In tur 2—2), 
ROMA — Everton 4—2, după executarea 
loviturilor de la 11 m (în tur 2—2), 
GLASGOW RANGERS — Bologna 1—1 
(în tur 3—2), SAMPDORIA — Dinamo 
Zagreb 1—1 (în tur 2—0), FIORENTI
NA — Ferencvaros 2—0 (în tur 3—1). 
Formațiile scrise ou majuscule s-au 
calificat pentru sferturile de finală, care 
se vor disputa în ziua de 18 februarie.

® Turneul internațional feminin de 
handbal desfășurat în localitatea ceho
slovacă Heb s-a încheiat cu victoria e- 
chipeq Ungariei, care a terminat neîn
vinsa competiția, iotalizînd 6 puncte, pe 
locurile următoare s^au clasat prima 
reprezentativă a Cehoslovaciei —• 4 p., 
selecționata de junioare a Cehoslovaciei 
— 2 P. și formația Bulgariei — Op

în. ultima zi a turneului, s-au înregis-

trat următoarele rezultate : Cehoslovacia 
(junioare^ — Bulgaria 10—8 (5—3); Un
garia — Cehoslovacia (A) 14—11 (9—7).

® în prima zi a turneului internațio
nal masculin de handbal de la Moscova 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S. — R.D. Germană 22—15; selec
ționata orașului Moscova — CehosTovacia 
21—16.

Țara Galilor conduce în Turneul 
celor cinci națiuni. Echipa de rugby 
Farul întreprinde un turneu în 
Țara Galilor... Iată două vești care 
ne obligă să ne îndreptăm atenția 
spre rugbyul. galez, să ne aplecăm 
privirea asupra problemelor și 
preocupărilor sale actuale. Și da
că vom face acest lucru, vom des
coperi — spre surprinderea noas
tră — că pînă și o echipă aflată 
in invidiata postură de lider al 
unui prestigios turneu cum este 
cel ce confruntă, an de- an, re
prezentativa Țării Galilor cu alte
le de valoare foarte apropiată (ale 
Franței, Angliei. Irlandei și Sco
ției) își țesfe marile statisfacții din 
griji, căutări, frămîntări și, nu^îrf^ 
ujtimul rind, din multă trudă. 
Căci pregătirea pentru o compe
tiție presupune, din ce în ce mai 
mult, un important volum » de 
muncă.

Trebuie să spunem, totodată, că 
XV-le reprezentativ al Țării Ga
lilor s-a aflat într-o situație mai 
aparte, cu nuanțe sumbre, datorită 
faptului că din strălucitul team 
care, în 1971, își domina atît de 
categoric partenerii de întrecere, 
fie la Cardiff, pe Arms Park, fie 
în deplasare, antrenorul lotului nu 
a mai dispus. în acest început de 
sezon, decît de 4 jucători (J. Wil
liams, G. Edwards. M. Davies, D. 
Morris). Ce s-a întîmplat cu cei
lalți ? Unii s-au retras, între timp. 
Așa a fost cazul cu treisferturile 
Dawers, Lewis și Bevan, cu mijlo
cașii B. John și Hopkins, cu cei 
mai aorigi oameni ai „grămezii" ; 
L. Williams, Young și Lloyd ; alți 
component! ai lotului „de aur" 
au suferit accidente care i-au fă

cut inutilizabili deocamdată: în 
fine, au fost și juJătQri care, put 
și simplu» au ifeșit din formă.

Se imphneâ, așadaf, ceva mai 
mult decft o renovare a repre 
aentațivei, o autentică „reconstruc 
tie* (cum bine a spus antrenorul 
Clive Rowlands). S-a apelat, fi
rește, pe scară largă, la noua ge 
nerație de rugbyști — cluburile 
galeze dovedindu-se, din fericire, 
destul de rodnice în tinere talente 
— și lotul a fost completat cu 
nume, noi, ptutind cu ele mari 
temeri, dăr și mari speranțe. Și 
totuși, oricți de talenrați gi bine 
clădiți ar ii fost acești exponent) 
ai „notilui val", încă nu ne-am 
putea explita promițătorul debut 
al galezilor în actuala ediție a 
Turneului celor cinci națiuni. Nț) 
poate fi omis — insa — faptul că. 
spre deosebire de trecut, ei au 
făcut 6 pregătire foarte serioasă 
in cadrul așa-numitului -squad 
system" care a zgudftit — de alt
fel — tradițiile din rugbyul insu
lar. Galezii ritî-și mat alcătuiesc 
reprezențativa pe baza tr-ialurilor. 
ci își formează, la început de 
sezon, un lot de 25 jucători, din
tre cei mai valoroși și țnai con
stanți, pe care antrenorul îi con 
voapa la scurte dar repetate șe
dințe de pregătire în comun, din 
care acesta își încheagă un XV 
standard. Nu-i de mirare că după 
un asemenea sistem de pregătire 
echipa dovedește. în ciuda masive
lor remanieri, o omogenitate, o 
sudură între compartimente, care 
i-a încântat pe specialiști și care 
îi îngrijorează pe viitorii adver
sari...

Sebastian BONIFACIU

CINE ESTE MATOUL?
Un nume nou pe lista lotului rt, D. 

Germane. Este vorba de jucătorul Ma
iou!; din echipa Lokomotive Leipzig, ps 
care antrenorul selecționatei. Georg 
Busphner a pus ochii de mai mult timp, 
și după ce a ayut o comportare exce
lentă în meciurflg pe care formația sa 
te-a susținut în Cupa U.E.F.A. și a de- 
vefot. golgeterul nr. 1, al campionatului, 
a fost selecționat în lot. Previziunile Iul 
IȚtisohner nu au dat greș. In meciurile 
do pregătire cu Cehoslovacia (o—o> șl 
formația maghiară Pecs <6—1), Ma-toul 
a fost unul dintre cel mai buni Jucători 
de pe teren. Așadar, cofetarul din 
Leipzig șl-a asigilrat un loc în națio
nală.

înalt de 1,84 m. atacantul central are 
Un deosebi.ț simț al poatij. trage cu 
ambele picioare și se remarcă printr-un 
foarte bun joc cp capul. Datorită aces
tor calități, specialiștii din R. D. Ger- 
tfiană își pun mart speranțe în el la 
turrierii final al C.M.

PELE A FOST Șl... PORTAR

viiița dștigătorilor la C M. de schi (nor
dic) de la Falun (Suedia), la care par
ticipă, ci pepțpu turneul final al mon
dialelor de fotbal. Aschenbach vede o 
finala între Polo-nia și Brazilia Sau R.F. 
Germania. ^Polonia a produs marța lo
vitură de teatru anul trecut pe ^Wem
bley" șî ea va face o surpriză și în 1974“ 
— a declarat cîștigătorul „Concursului 
celor patru trambuline".

AGENTUL DUBLU

/-

SV

(țntrenorul reprezentativei braziliene, 
Mario Zagalo. deși riti a alcătuit încă 
low] pentru tumenl final al C.M.. a 
declarat că va include în delegație trăi 
portari. Această hdtărîre a luat-o învă- 
tînd din experiența turneelor trecute, 
cînd Brazilia a declasat numai doi por
tari Și ar fi fost nevqte și de un al 
treilea, „tn 1958. la finala din Suedia. 
Spunea Zagălo. al treilea portar am fost 
pumit eu. carp Jucam la înaintare, iar 
dâpă. ce imam accidentat, locui meu. de 
••el de „1 doilea portar de rezervă. I-a 
luat Fele".

DORINȚA LUI GRABOWSKI
Extrema dreapta a echinef vest-eer- 

rparie Eîrftracht dip Frankfurt. .Tirreen 
Grabowski, va îmniini în ziua . finalelor 
carnnionatului jnondlal, ja 7 . iulie. ■jîrsta 
<je 30 de ani. Cel mâl frumos cadou pe 
pare-l dorește Grabowski cu ocazia ani
versării sale'este ca In acea zl, să Joace 
fo echlna R.F. Germania, deci pentru 
titlul suprem..

Jucătorul tiruguaya-n Per>e Fernandez, 
component al echipei olandeze de pri
ma ligă Haarlem, s-a trezit în postura 
a ceea pe romanele de spionaj numesc 
„agent dublU".

întrucît echipele Uruguayulul șî Olan
dei sînt în aceeași grupă a turneului 
final al campionatului mondial, Fernan
dez a primit propuneri din partea am
belor federații de a fi „referent secret". 
Cel de al dodl^a don sili er tehnic al echi
pei Olandei. Van der Hart, s-a întîlnit 
cu Fernandez si i-a tnmînat un chestio
nar la care trebuia să răsptfndă amă
nunțit. întrebările priveau particulari
tățile echipei uru^uavene. stilul de ioc, 
variantele tactice forța fizică și chiar 
regimul alimentar. Bietul jucătbr a în
cercat să se scuze, spunînd că el a pă
răsit de mult țâra sa de origine și că 
nu mai noate răspunde ia întrebări pri
vind starea actuală a fotbalului de adoio.

Ba rîndul tor. oficialii uruguayeni s-au 
eîndit tot la Fernandez pentru a se do
cumenta pu privire la olandezi. De data 
aceasta el a încercat să schimbe placa, 
snunînd că se află de prea putină vreme 
în Olanda pentru a putea face referințe 
exacte. Prins., ..între ciocan si nipovală**, 
jucătorul s-a nlîns reprezentanților pre
sei. spunînd că nu dorește decît să fie 
lăsat în pace.

„N-AVET» hm RiLET ÎN
PLUS ?"

In ultimele rile, s-a intensificat în țl.F. 
Germania vînzarea de bilete pentru me
ciurile din prima fază a turneului final 
al campionatului mondial de fotbal.

.Cel puțin pentru cele trei meciuri pe 
care le va susține în această fază repre
zentativa țării ecu R.D. Germană. Aus-

Fană cuvinte...
trail a și Chile), bilețel© rezervate spec
tatorilor vest-germani au fost complet 
epuizate. De asemeneâ, nu se mai 
găsesc bilete pentru meciul inaugural; 
de la 13 iunie, dintre Brazilia și iugo
slavia.

Cît privește biletele pentru finala de la 
Mtinchen, Z - 
înaintea tragerii 
din optimile de

SCUMP,

_____ încă
a » meciurilor

ele au fost epuizate 
la sorți 
finală.

DAR
celebrul

FACE I
fotbalist olan- 

i pe
în aceste zile, ______ ______

dez Johan Cruyff așteaptă venirea 
lume a celui de al treilea copil al său, 
ceea ce îl pune în situația de a între
prinde fr,eevente voiaje pe ruta Barce
lona — Amsterdam și retur.

Cheltuielile de voiaj sînt suportate de 
clubul spaniol, ceea ce nu-i îngrijorea
ză, totuși, pe cei de la serviciul finan
ciar al clubului. Și, pe bună dreptate. 
De la venirea lui Cruff la F.C. Barce
lona, nu se mai găsesc bilete la meciu
rile acestei echipe. S-a calculat că nu
mai din sporul de rețete din acest sezon, 
se va acoperi 80% din prețul plătit Iui 
Ajax pentru transferul iul Cruyff.

V1RSTA LUI HERRERA
Este binecunoscută pasiunea. pentru 

reclamă personală și popularitate cu 
orice preț a antrenorului Helenio Her
rera, conducătorul lui Inter. De curînd 
el a publicat un volum de memorii. In 
paginile acestuia el afirmă că are 56 de

Șl ÎN CANADA...
.„.fotbalul tinde să devină snortul nr 

I. p seri? de cluburi din Montreal. Van
couver. Ottawa si alte orsișe au echjoe 
eu iucĂțori destul de burii. Acum, un 
specialist enșiez. Malcolm Allison, fost 
manager la Manehesțer City, a nrîmit Q 
foarte avantajoasa ofertă de la o echipa 
din Vancouver. Allison însă a refuzat, el 
ewntlhuS să rSmîM y» eterna e^tenei de 
Uc?a a TT-a Crvstal Palace, cu toate pă 
termatia s* îi numai b^tai* de cap» 
fited pe ultimul loc în clasament.

ppnMncTiriu ujj 
ASCHENBACH

Celebrul săritor cu scMurile, Hans- 
Qeorg Aschenbach (R.D. Germană) a 
făcut recent pronosticuri, dar nu in pri-

Din „N'epgporf" — Bu’dăpesta 
ani, adică țlmita de vîrstă admisă de 
federația italiană pentru activitatea în 
teren a antrenorilor. Dar în continuare,- 
evocînd perioada copilăriei sale petre
cută în Algeria, el afirmă că a sosit 
la Casablanda venind din Argentina, pe 
cirul avea numai trei ani cind în cele- 
BSruț port mediteranean .se desăvârșeau 
lucrările de Îndiguire Acest detaliu a 
fost șUflstent pentru ca amatprli de dațs 
exacfe sa-i amintească faptul că aceste 
lucrări au fost terminate tn anul 1911 și 
că, după un calorii sumar. Herrerâ nu 
are 58 ci... 66 de ani. Consecința ime
diată ar trebui să fie părăsirea postului 
de antrenor pentru depășirea Urnitei de 
vîrstă E drept că prevederile regula
mentului federal îi îngăduie celebrului 
antrenor dună 60 de arii să pqată 
activa în, cadrele clubului ca director 
țehnic sau consilier, dar nimeni nu știe 
la ora actuală ce atitudine să adopte. 
„Magul" a promis să furnizeze un act 
de naștere, care tntîrzle să apară din 
Argentina. Cert este fosă că o mare caJ 
rieșă se apropie de snrșit. Recent, presa 
Italiană a anuntat îmbolnăvirea „magu
lui". care suferă de o ușoară afecțiune 
pulmonară.

NU DAȚI SFATURI!
Kste o recomandare pe care o facem 

ăntrerțorilor de fotbal, care, în timpul 
meciurilor., fie că ntt-șf păstrează locul 
rezervat lor. ct se pllijibă îp Jurul tere
nului de joc. fle că își bombardează Ju
cătorii ou sfaturi sau ou reproșuri.

Echipa londoneză Tottenham Hotspurs 
a înțeles prea tîrzju că o asemenea ati
tudine îj poate aduce neplăceri. Și iat-o 
în situația de a plăti o amendă de 1 009 
de franci, elvețieni (ceea ce nu-i chiar 
atît de puțin), dictată de Uniunea euro
pean^ de fotbal, pentru că. în meciul 
cu Grasshoppers, disputat țn toamnă la 
Zttrich, ânttrenorul lui Tottenham s-a 
făcut vinovat de O astfel de abatere.

AU TRECUT ANII...
Iată celebra înaintare de acum 14 ani 

a echipei Real Madrid, care, tn i960. în 
finala C:C.E„ a surclasat pe Eintracht 
Frankfurt cu 7—3. După 14 ani. azi. ve
ritabili ,.o!d-boys“. cu tot atîția ani în 
Plus și cu multe kilograme mai grei, 
linia de at,ac a vechiului Real s-a retn- 
tîlnit recent (de la stînga la dreanta. 
în imaginea alăturată) : Canario, Del 
Sol, Di Stefano. Puskaș. Gento.
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