
ANUL XXX — Nr, 7695 = 4 PAGINI 30 BANI efs Marți 26 februarie 1974

DEOSEBITĂ SATISFACȚIE, ADEZIUNE UNANIMĂ 
FAȚĂ DE REZULTATELE VIZITEI TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN UNELE ȚĂRI ARABE

UN AN DE LA HOTĂRÎ RE A DE PARTID CU PRIVIRE LA CONTINUA 
DEZVOLTARE A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

UN OBIECTIV PRINCIPAL Al SINDICATELOR-
RIDICARLA Pt 0 TREAPTĂ SUPERIOARĂ A ACTIVITĂII!

SPORTIVE IN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII
Eveniment de prim ordin al miș

cării noastre sportive, apariția Ho
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973 a însem
nat pentru sindicate, asociații și 
cluburi sportive din întreprinderi și 
instituții, pentru masa de salariați, 
un document de mare însemnătate. 
Primită cu unanimă satisfacție, Ho- 
tărirea a întrunit adeziunea deplină 
a iubitorilor sportului, a tuturor 
activiștilor pc acest tărim. In 
plenare și in ședințe de birou 
executiv ale consiliilor orășenești, 
municipale și județene ale sindica
telor. în consiliile asociațiilor și clu
burilor sportive, în cadrul grupelor 
sindicale — acest important docu
ment de partid a determinat investi
gații eficiente în problemele actuale 

‘și de perspectivă ale activității de 
educație fizică și sport. Ca o fina
lizare a acestora. Comitetul Executiv 
al C.C. al U.G.S R. a elaborat, în șe
dința sa din 17 mai 1973, un plan 
de măsuri privind îmbunătățirea și 
continua 
educație 
masă și 
prinderi 
liniată și 
Hotărîrii

CONSTANTIN MÎNDREANU 
secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.

Vizita tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU în Republica Arabă Li
biana, Republica Liban, Republica 
Arabă Siriană și Republica Irak se 
înscrie ca un nou moment de impor
tanță istorică în promovarea cu con
secvență a politicii generale a P.C.R., 
a României socialiste, de dezvoltare o

relațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate cu toate statele care 
luptă pentru dezvoltarea independen
ței, pentru progres economic și social, 
împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
pace și colaborare între popoare.

Dînd o înaltă apreciere și deplină 
aprobare activității remarcabile des

fășurate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în decursul acestei vizi
te, oamenii muncii din întreprinderi, 
de pe ogoare și din instituții își ex
primă, prin numeroase telegrame și 
scrisori adresate în aceste zile C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, via satisfacție față de 
rezultatele acesteia.

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

dezvoltare a activității de 
fizică, turism, sport de 
de performanță din între- 
și instituții. A fost sub- 
cu acest prilej — potrivit 

_____ ... Plenarei C.C. al P.C.R. - 
răsnunderea sporită ce revine sindi
catelor' îri dezvoltarea continuă a ac
tivității sportive în rîndurile salaria- 
ților. „Educația fizică și sportul — 
cum proclamă Hotărîrea —, activi
tăți de interes național, reprezintă o 
parte componentă a procesului de 
educare comunistă a tineretului, a 
maselor largi de oameni ai muncii". 
Sindicatele — organizația cea mai 
largă, a oamenilor muncii — răspund 
de organizarea și desfășurarea edu
cației fizice, turismului, sportului de

masă și de performanță, de condu
cerea și îndrumarea activității aso
ciațiilor și cluburilor sportive din 
întreprinderi și instituții. In realiza
rea sarcinilor ce le revin, sindicate
le trebuie să . conlucreze permanent 
și în modul cel mai eficient posibil 
cu organele locale pentru educație 
fizică și sport, cu organizațiile 
U.T.C., cu oficiile județene de turism 
și cu celelalte instituții și organi
zații cu atribuții in domeniul spor
tului.

Sub îndrumarea directă a organi
zațiilor de partid, sindicatele au pri
mit ca sarcină fundamentală organi
zarea educației fizice și sportului pe 
baze de masă. Pe aceste coordonate, 
anul care a trecut de la elaborarea 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. a 
marcat înregistrarea unor succese 
notabile în dezvoltarea activităților 
cu caracter recreativ, reconfortant, 
de menținere a stării de sănătate și 
a capacității de muncă la cote cit 
mai înalte posibile. Se poate aprecia 
că, în momentul de față, un număr 
mai mare de sindicate, de asociații 
șî cluburi sportive din întreprinderi 
și instituții, acordă atenție extinderii 
formelor de practicare a exercițiilor 
fizice în rîndul oamenilor muncii. 
A intrat în practica permanentă a 
acestor organizații atragerea săptă- 
mînală a oamenilor muncii la ex
cursii și drumeții, Ia cicloturism și 
serbări cîmpenești în împrejurimile 
localităților. Se organizează

multe crosuri și întreceri 
rite ramuri de sport, Ia nivelul 
(iilor, sectoarelor, serviciilor, 
campionatul asociației tinde să 
vină forma precumpănitoare de 
nifestare a dorinței salariaților de a 
face sport. Fără a apela la multe ci
fre, trebuie, totuși, arătat câ numă
rul membrilor asociațiilor sportive a 
crescut, în anul 1973, de la 35 la 
sută, la aproape 60 la sută, iar acela 
al salariaților care practică diferite 
forme, ale exercițiilor fizice atinge, 
în unele întreprinderi și instituții, 
proporții de peste 40 la sută. S-a 
înregistrat și o oarecare extindere a 
practicării gimnasticii' la locul de 
muncă. Sindicatele, conduse de or
ganizațiile ' de ' partid, colaborind cu 
conducerile 
prinderilor, 
au acționat 
mai multă 
oamenilor muncii.

In anul 1973 — în comparație cu 
anii precedenți — a crescut și baza 
materială a sportului din întreprin
deri și instituții, la dispoziția sala
riaților fiind puse peste 100 de noi 
terenuri simple sau complexe : s-au 
dat în folosință stadioanele C.F.R 
Cluj și UREMOAS București, popi
carii cu 4 piste la Hidromecanica 
Brașov și la Casa de cultură a sin
dicatelor din Ploiești ; s-au inaugu
rat baza nautică de la Uzinele tex
tile Arad și sala de sport Flacăra 
roșie din București și altele.

Ia dife- 
sec- 

iar 
de- 

ina-

administrative ale între
cu organizațiile U.T.C., 
în această direcție cu 
fermitate în comitetele

Activitatea sportivă de masă din 
întreprinderi și instituții, inclusiv 
activitatea celor peste 4 000 de sec
ții afiliate la federații cu echipe și 
sportivi incluse in campionatele oră
șenești, județene și în divizia C — 
s-a îmbunătățit mult în anul 1973.

Punînd acum alături Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. de propriu] 
nostru plan de măsuri, cu scopul de 
a vedea ce s-a realizat atît cantita
tiv cît și calitativ, aprecierea noas
tră este că am avut și avem con
diții pentru A FACE MULT MAI 
MULT. Față de posibilitățile ce ne 
sint create, de indicațiile clare, mo
bilizatoare. conținute de Hotărîrea 
Flenarei C.C. al P.C.R., rezultatele 
obținute in domeniul sportului de 
masă sint încă insuficiente. Apreciez 
că sîntem chiar departe de ceea ce 
putem face și de ceea ce se cere 
de la noi. în multe întreprinderi și 
instituții comitetele sindicatelor ac
ționează încă lent și nu urmăresc 
cu perseverență și operativitate apli
carea măsurilor stabilite de Comite
tul Executiv ăl Consiliului Central 
al U.G.S.R. Fiind tratată cu super
ficialitate, iar uneori desconsidera
tă. activitatea de educație fizică și 
sport de masă nu-și poate atinge 
scopul social și biologic — de ce 
n-am spune-o ? —, de aici decurgînd 
un alt șir de deficiențe, cele reieșite 
din formalismul și festivismul unor 
manifestări. Să ne referim, de pildă, 
la atit de puțin costisitoarele (chiar 
necostisitoare) crosuri, dar cu o in
fluență pozitivă ce nu mai trebuie 
demonstrată asupra organismului ce
lor ce le practică. Ce se îniimplă în 
această privință ? Cu unele excepții,

Sportivii, tehnicienii și activiștii din mișcarea sportivă, 
alături de întregul nostru popor, au urmărit cu deosebit 
interes vizita dumneavoastră în cele patru țări arabe, vi
zită care confirmă puternic, justețea și realismul poli
ticii interne și externe a partidului și statului nostru, 
prestigiul de care se bucură țara noastră din partea tu
turor popoarelor.

Trăim sentimente de adincă satisfacție pentru că Ro
mânia socialistă, prin dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, poartă solia nobilă a păcii și înțe
legerii între popoare, indiferent de orinduirea socială, a 
destinderii internaționale, a colaborării și consolidării 
păcii în lume.

Fiecare întilnire a dumneavoastră cu conducătorii sta
telor vizitate a însemnat un deosebit aport adus cauzei
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Un moment important în viafa
organizațiilor noastre sportive

ADUNĂRILE
DE DĂRI DE SEAMA

Șl ALEGERI
Mișcarea sportivă se află în 

preajma unei ample acțiuni organi
zatorice, de o deosebită însemnă
tate pentru întreaga activitate vii
toare din acest domeniu al vieții 
noastre sociale, investit cu sarcini 
importante și cu mari responsabi
lități. Peste puțin timp vor începe, 
în întreaga țară, adunările de dări 
de seamă și alegeri în asociații ți 
cluburi sportive, urmate — apoi — 
de conferințele consiliilor orășe
nești, municipale și județene pentru 
educație fizică și sport.

Organizațiile sportive sînt che
mate, așadar, să analizeze multi
lateral, cu toată exigența, într-un 
înalt spirit critic, munca desfă
șurată pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate în Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie 1973. de la a cărei apari
ție se împlinește un an, modul cum 
au fost transpuse în viață obiecti
vele prevăzute în propriile planuri 
de măsuri, elaborate în lumina 
importantului document de partid, 
să aleagă noile consilii și delegații 
pentru conferințele organelor su
perioare.

Totodată, adunările de dări de 
seamă și alegeri vor trebui să sin
tetizeze experiența pozitivă acumu
lată în această perioadă, pentru 
generalizarea ei. să scoată la ivea
lă cu tot curajul lipsurile și neajun
surile;] existențe, cauzele care le-au 
generat, stabilind măsurile necesare 
pentru grabnica lor eliminare, pen
tru crearea unui cadru și a Unui 
climaț de muncă pe deplin cores
punzător dezvoltării continue a 
educației fizice și sportului, potrivit 
sarcinilor stabilite de partid.

O mai veche experiență ne în
vață că succesul unei asemenea 
acțiuni este determinat, în mod 
hotărîtor, de modul cum ea este 
pregătită. In acest context, consiliile 
asociațiilor și cluburilor, ale orga
nelor locale pentru educație fizică 
si sport, trebuie să acorde toată 
atenția redactării din timp a dări
lor de seamă a planurilor de mă-

păcii, a ridicării prestigiului de care se bucură țara 
noastră, politica Partidului Comunist Român.

Comuniștii și activiștii din mișcarea sportivă își expri
mă și de această dată totala adeziune față de politica 
Partidului Comunist Român și statului nostru, față . de 
neobosita și prestigioasa dumneavoastră activitate și se 
angajează solemn să urmeze neabătut, în relațiile cu or
ganizațiile sportive și cu tinerii din alte țări, linia poli
tică trasată cu atita clarviziune de dumneavoastră și să 
îndeplinească in mod exemplar sarcinile ce le revin de 
a reprezenta cu cinste și demnitate culorile patriei noas
tre in întrecerile sportive internaționale și să întîmpine 
cu noi succese cea de a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist 
Român.

BIROUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NAȚIONAL 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

PENTRU A PARTICIPA LA CEA DE A VIII-a EDIȚIE

Ieri dimineață 
Schwerin (R. D. 
handbaliștilor rom;

(Continuare în pag a 3-a)

suri, a tuturor celorlalte 'documente 
care vor fl supuse dezbaterii și 
aprobării adunărilor și conferințe
lor. Ele trebuie să fie analitice, 
concise, fără vorbărie de prisos, să 
meargă la obiect, să conțină pro
puneri concrete, pentru a putea 
constitui o bază bună și solidă de 
discuție. Este recomandabil, ca atît 
dările de seamă, cît și planurile de 
măsuri, care se prezintă în confe
rințele orășenești, municipale și 
județene, să fie înmînate din vreme 
participanților, spre a le putea stu
dia în profunzime. La adunările 
'din asociații și cluburi trebuie invi
tate persoanele cele mai apropiate 
mișcării de educație fizică și sport, 
din întreprinderea sau instituția 
respectivă, recunoscute pentru dra
gostea și pasiunea ce le manifestă 
față de această activitate, ale căror 
idei și experiență pot ajuta la 
propășirea ei.

Pregătirea adunărilor și conferin
țelor de dări de seamă și alegeri se 
va face sub conducerea nemijlocită 
a organelor și organizațiilor de 
partid, în strînsă legătură cu factorii 
care au atribuții în acest domeniu. 
De altfel, analiza modului cum s-a 
desfășuratț și cum a funcționat cola
borarea cu acești factori, ridicarea 
ei pe o treaptă superioară de cali
tate și de eficiență practică va 
constitui — credem — un punct 
important al dezbaterilor.

Este absolut necesar să se vegheze 
ca adunările din cadrul asociațiilor 
sportive să fie ferite de orice mani
festare de formalism, de amprenta 
lucrului făcut de mîntuială, doar 
pentru a se bifa și a se socoti re
zolvată o sarcină, ci să constituie 
reuniuni viabile, active, pline de 
combativitate și spirit creator noi 
și importante trepte pentru îmbu
nătățirea substanțială a muncii pe 
tărîmui educației fizice și a spor
tului.

După cum este Jesne de întrevă-

(Continuare tn pag. a S-a)

Intr-un spectaculos duel cu Virginia Ioan, Cornelia Popa a dobîndit titlul 
de campioană și, totodată, a realizat baremul pentru Goteborg

Atlefii seniori la campionatele republicane de sală

A ADUS EDIȚIA ’74
CEVA IN PLUS?

. a plecat spre 
Germană) lotul 

lâni care participă 
la cei de al 8-lea turneu final al 
campionatului mondial, programat 
între 28 februarie și 10 martie. Din 
delegație fac parte: Cristian Gațu 
— căpitanul echipei, Corneliu Penu, 
Alexandru Dincă, Ștefan Orban. 
Mircea Grabovschi, Liviu Bota, 
Adrian Cosma, Ștefan Birtalan, Ga- 
vril Kicsid, Constantin Tudosie. 
Radu Voina. Werner Stockl, Mir
cea Ștef, Dan Marin, Ghiță Licu 
și Roland Gunnesch. Delegația este 
însoțită de antrenorii emeriți Nico-

lae N'edef și Oprea Vlase, dr. 
Constantin Șerpe — medicul lotu
lui.

Campioană mondială în 1961, 1964 
șl 1970, clasată pe locul III la C.M. 
din 1970 și la J.O. din 1972, echipa 
României este însoțită. în noua Și 
dificila întrecere la care participă, 
de gîndurile și speranțele iubitorilor 
sportului din țara noastră, de do
rința de a se situa, din nou, în 
fruntea ierarhiei acestui cport ajuns 
la o mare popularitate.

înainte de plecare, delegația a 
fost primită de conducerea Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport. Antrenorii și jucătorii

au înfățișat munca pe care au des
fășurat-o în pregătire, hotărîrea 
unanimă de a nu precupeți nici un 
efort pentru materializarea talen
tului și pregătirii intr-un șir de 
victorii. Tovarășul general-locote- 
nent Marin Dragnea. prim-vicepre- 
ședinte al C.N.E.F.S., le-a cerut 
handbaliștilor și antrenorilor lor să 
facă totul pentru a îndeplini anga
jamentul pe care handbalul româ
nesc și l-a luat în plenara Comite
tului federal, acela de a dobîndi al
4-lea titlu mondial și le-a urat suc
ces deplin în numele tuturor iubi
torilor de sport din țara noastră.

EVA RACZ (Tg. Mureș) Șl DAN CIOROIU (Craiova)
CAMPIONI DE ȘAH Al „CUPEI TINERETULUI44

Față în față, rezultatele tehnice ale 
actualei. ediții, a campionatelor repu
blicane pe teren acoperit și cele ale 
ediției precedente. Și înainte de a 
purcede la o comparație, un amă
nunt de precizat : ediția *73 s-a des
fășurat in prima jumătate a lunii 
februarie, deci mai aproape de înce
putul sezonului de sală (ceea ce evi
dent, înseamnă, un handicap, gindin- 
du-ne la pregătirea atleților).

Prin ce s-au distins ambele con
cursuri ? Cel din anul trecut prin 
două rezultate de valoare mondială : 
Carol Corbu — 16,91 m la triplusalt 
și Valeria Bufanu — 8,0 la 60 m g 
(hors-concurs, ea nefiind atunci încă 
transferată la „Dinamb"), cel de sîm- 
bătă și duminică prin trei noi recor
duri republicane de sală : Șerban loan 
— 2,18 m la înălțime, Valentina Ciol- 
tan — 17,15 m, La greutate și Doina 
Spînu (junioară I) — 6,20 m la lun
gime.

De partea cărei ediții este superio
ritatea în rezultate ? Dacă luăm în 
considerație cifrele cu care s-au do
bîndit titlurile de campion, cea din 
februarie anul trecut are net cîștig de 
cauză în probele masculine (cinci din 
șapte — triplusalt : 16,91 m față de 
15,50 m ; 60 m : 6,6 față de 6,7 ; 
greutate 16,91 m față de 16,88 ; 60 
mg: 7,7 față de 7,8 ; lungime : 7,63 
m față de 7,50 m, una fiind egală : 
prăjina, cu 5,00 zn), în timp ce 
probele i feminine, recenta ediție 
dovedit mai bună (trei probe 
cinci — greutate : 17,15 m față 
15,46 m ; lungime : 6,44 m fată 
6,19 m și înălțime : 1,81 m față

1,74 m, la 60 m inregistrîndu-se ace
lași rezultat : 7,5).

Situația nu mai este Ia fel de tran
șantă atunci cind luăm în conside
rație media primelor șase rezultate 
de probă. Astfel, la înălțime băieți 
nu numai recentul rezultat al lui 
Șerban loan este net superior celui 
cu care tot el a ciștigat titlul și anul 
trecut, dar și media rezultatelor este 
mult mai bună in 1974 (săritorii cla-

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

CRAIOVA, 25'(prin telefon). As
tăzi (n. r. ieri) au fost cunoscuți 
campionii primei ediții a „Cupei 
tineretului" la șah. Ultimele două 
runde n-au mai produs surprize, 
liderii celor două turnee și-au apă
rat pozițiile cu dîrzenie maximă, 
astfel îneît nu au mai putut fi 
intrecuîți. Duminică după-amiază 
(penultima rundă) s-a jucat pină 
la încheierea tuturor partidelor. 
Fetele, mai expeditive, au încheiat 
jocurile în timpul reguțarpențar. 
Băieții au stat, însă,”mai 'mult'de 
6 ore, fără întrerupere, în fața 
tablelor de șah, încă un semn al 
ambiției și pasiunii investite pe 
parcursul întregului concurs. Â- 
proape fără excepție, partidele a- 
cestei runde s-au prelungit pînă 
la finaluri clasice elementare : regi 
și pioni, nebuni de culori diferite, 
turnuri și pioni. Uneori s-au ivit 
pe table poziții aparent simple 
dar, în realitate, dificile, care nu 
au putut fi rezolvate corect, fie 
din cauza tensiunii >nervoase, fie 
datorită lipsei de experiență a 
concurenților. Cele mal multe „ne
cazuri" le-a pr«dus binecunoscuta 
regulă a „opoziției" celor doi regi, 
în finalurile cu un singur pion, în 
care partea avantajată a ciștigat 
sau a ratat victoria în mod întim- 
plător.

Ultima rundă (luni dimineața) a 
fost mai liniștită. Configurația cla
samentului în turneul fetelor nu

mai putea fi influențată de rezul
tatele partidelor ce mai trebuiau ju
cate. EVA RACZ nu a mai făcut 
nici o... concesie în aceste întîlniri, 
totalizind 8 puncte din 9 posibile 
și ciștigind, astfel, ediția inaugu
rală a „Cupei tineretului" la

Proaspăta campioană este 
vîrstă de 19 ani, studentă în
I la Facultatea de medicină 
Tg. Mureș. E primul său concurs

șah. 
în 

anul 
din

oficial, cu toate că joacă șah încă 
de pe băncile liceului, dar pină 
acum singurii săi parteneri au fost 
cei doi frați mai mari din familia 
sa de la Tîrnăveni. Iubește, în a- 
fară de șah, înotul, dar mai pre
sus de toate învățătura.

Tiberiu RADULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

DAN CIOROIU
Foto : Vasile POPOVICI, Craiova

PARTIDE MARATON 1N PRIMA ZI DE ÎNTRECERI
A TURNEULUI FINAL FEMININ DE VOLEI

IAȘI, 25 (prin telefon). Un nume
ros și exuberant public ieșean a ți
nut să fie prezent la partidele pri
mului turneu al campionatului femi
nin de volei pentru locurile 1—6, 
găzduit de frumoasa Sală a sporturi
lor din localitate.

La ora 16, conform programului, a 
început partida dintre echipele Dina
mo și Constructorul. Am asistat la o 
întilnire deosebit de disputată, mai 
ales în prima sa parte, ambele echipe 
făcind multă risipă de energie pentru 
a-și adjudeca victoria. A fost un 
meci cum de mult n-am mai văzut

în campionatul nostru feminin. Faze 
spectaculoase, execuții tehnice foarte 
bune, răsturnări imprevizibile de 
scor — iată care au fost caracteristi
cile principale ale primelor trei se
turi. A ciștigat pină la urmă Dinamo, 
cu 3—2 (—14, 15, —10, 6, 3), deși 
puțin a lipsit ca succesul să-i apar
țină Constructorului cu 3—0 !

Miza deosebită și-a 
pe începutul partidei, 
ții acumulind cîteva 
din serviciu. După un 
Constructorul se 
9—7), pentru ca

pus amprenta 
ambele forma- 

puncte direct 
scurt echilibru, 

detașează (6—3, 
Dinamo să refacă

handicapul și să egaleze la 9. După 
o a treia situație egală (10—10), Con
structorul profită de cîteva inexacti
tăți în atac ale adversarelor și acu
mulează 2 puncte. Dinamovistele se 
mobilizează din acest moment și se 
găseșc în postura de a încheia vic
torioase setul. Nu fructifică însă set- 
balul și permite adversarelor, care au 
avut în Victoria Caranda-Banciu

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag, a i-a)

ARBITRII MECIURILOR DE
Meciurile dc baschet I.E.F.s. —

Sesto San Gi>vani și PolHehn
Standa Milano, care se vor desfășura 
miercuri și — respectiv — joi in sala

IN CUPELE EUROPENE LA BASCHET,

SAPTAMINA DECISIVA PENTRU 
CALIFICAREA ÎN SEMIFINALEI
9 IN MECIUL CU ESTUDIANTES MADRID. STEAUA ARE MISIUNEA CEA MAI DIFICILĂ
• POLITEHNICA VREA SĂ REEDITEZE SUCCESUL ÎN FAȚA STANDEI MiLANO © I.E.F.S., 

DORNICĂ DE REABILITARE IN PARTIDA CU GEAS SESTO SAN GiOVANl

Anca Demetrescu (in 
imagine, aruncînd la 
coș) s-a dovedit pe par
cursul partidelor din ca
drul 
cele 
ale 
nici,

C.C.E., una dintre 
mai utile jucătoare 
campioanei Româ- 
Politehnica Bucu- 

TCȘtî
Foto : Drago? NEAGU

Cursa sferturilor de finală ale cu
pelor europene la baschet se încheie 
săptămîna aceasta, cind se vor desfă
șura meciurile retur ale ultimei eta
pe, iar rezultatele acestora, cumulate 
cu cele ale partidelor de săptămîna 
trecută, vor desemna echipele care 
vor participa la semifinalele C.C.E. șt 
Cupei cupelor. Spre cinstea lor, trei 
formații romănețti m află angrenate 
tn Întreceri : I.E.F.S. (calificați deja, 
In semifinalele Cupei cupelor la 
fete), Politehnica București (candi
dează cu șanse apreciabile la califica
rea tn semifinalele C.C.E. la fete) și 
Steaua (are de disputat o întilnire 
„cheie" pentru calificarea in semifi
nalele Cupei cupelor la băieți).

Dar, pentru o mai clară edificare 
asupra jocurilor ce le vor susține și 
șanselor ce le au echipele noastre, 
vom face o prezentare a disputelor.

însoțită de cite o declarație a antre
norilor respectivi.

I.E,F.S. î prin victoria asupra echi
pei Spartacus Budapesta, ocupă locul 
secund în clasamentul grupei A »i 
candidează, împreună cu GEAS Sesto 
San Glovani, la locul I. Misiune 
S‘ea, deoarece In partida de la San 

iovani a pierdut cu 48—66. Un han
dicap de 20 de puncte, greu de recu
perat miercuri, cind va avea loc jo
cul, Părerea antrenorului IOAN NI- 
COLAU : „La San Giovan! ne-an> 
concentrat atenția asupra Măriei Ve- 
ger, pe care Clara Szabo a anihilat-o 
in mare măsură, celebra Internaționa
lă nereușind să Înscrie decît 10

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

BASCHET DIN CAPITALĂ
GEAS 

f.’a —
Floreasca 
duse de 
Bergman 
lonia).

(ambele- la ora 19), vor fi con- 
același cuplu de arbitri : I. 

(Israel) și A, Piatkowski (Po-
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în ultima vreme se vorbește tot 
mai des, în cadrul educației fizice 
școlare, de optimizare, eficiență, 
obiectivare etc„ ele fiind dezide
rate necesare atingerii obiectivelor 
sociale proprii disciplinei respec
tive. Propunîndu-și să desprindă în 
ce măsură se realizează practic 
aceste cerințe, o brigadă a Minis
terului Educației și Învățămîntului 
a controlat, recent, modul în care 
se desfășoară orele de educație 
fizică în orașul Oltenița și în co
munele învecinate.

Cu acest prilej s-a constatat că în 
unele școli, lecția de educație fizică 
în aer liber, ale cărei valențe deo
sebite sînt binecunoscute, se des
fășoară cu rezultate foarte bune. 
De pildă, la Șc. generală nr. 4 
(prof. N. Cucu), Șc. generală nr. 5 
(prof. N. Cazacu), Liceul Alexandru 
Sabia (prof. N. Ploieșteanu și prof 
M. Păun), elevii lucrează aproape 
tot timpul în aer liber, intrînd în 
sălile de educație fizică numai a- 
tunci cînd condițiile climaterice nu 
permit să se lucreze afară.

Lecțiile de educație fizică, des
fășurate în aer liber, pe care le-am 
urmărit, au avut o densitate motrice 
excelentă, nu au avut timpi morți, 
momentele de organizare au fost 
scurte, fapt ce denotă că lecția în 
aer liber necesită metodologie apar 
te. care favorizează în mod deosebit 
atingerea obiectivelor educației fi
zice. Nu aceleași aprecieri au putut 
fi făcute la lecțiile conduse 'de 
prof. Elena Dumitrescu de Ia Șc. 
generală nr. 1 Chirnogi, unde co
piii nu aveau echipament corespun
zător (însăși profesoara era echi
pată în costum de stradă) și unde 
conținutul de mijloace a fost im
provizat pe Ioc la vederea brigăzii 
de inspecție.

O situație regretabilă s-a întîl
nit și la Șc. generală nr. 1 Oltenița, 
unde profesorul Nicolae Dragoș s-a 
prezentat la oră în costum negru, 
cămașă albă și cravată, cu o ținută 
capilară total necorespunzătoare, 
desfășurînd lecția într-un spațiu 
care nu avea nimic comun cu nor
mele ele igienă. Exemplul negativ 
a fost luat și de profesorul de is
torie 'din aceeași școală (prof. I. 
Dumitrașcu) care are norma com
pletată cu două ore de educație fi
zică. A reieșit limpede că orele ți
nute de profesorul Dumitrașcu nu 
aveau nici o tangență cu conținu
tul lecțiilor de educație fizică.

Deși în perioada desfășurării Ins
pecției, condițiile atmosferice au 
fost excelente — soare, teren uscat 
— prof. M. Ungureanu, de la Liceu] 
nr. 2 din Oltenița a preferat să 
lucreze în sală, unde atmosfera era 
poluată de praf, aerisirea fiind 
precară. De altfel, nici sarcinile 
lecției nu îl îndreptățeau să aleagă 
ca loc de desfășurare sala de edu
cație fizică.

Baza materială a școlilor vizitate 
a evidențiat că. acolo unde există 
preocupări pentru dezvoltarea ei, 
se realizează condiții foarte bune.

• Mai multe experiențe po
zitive • Inițiative și pre
ocupări lăudabile • De ce 
în costum de seară, tovarășe 
profesor? ® Și cînd e soa
re, tot în sală trebuie făcută 
lecția de educație fizică? 
© Nici n-au auzit de 
strucțiunile M.E.I.!

III'

Ești plăcut impresionat cînd găsești 
baze sportive ca cea a Școlii gene
rale nr. 4 sau a Școlii generale nr. 
5 din Oltenița. Conducerile școlilor 
acordă o importanță deosebită con
dițiilor necesare desfășurării edu
cației fizice. Amintim aci pe tov. 
director al Liceului Alexandru Sa- 
hia din Oltenița — prof. Dumitru 
Popescu — excelent organizator, cu 
inițiativă și spirit gospodăresc deo
sebit. La acest liceu, atît în curtea 
școlii (bituminizata și cu terenuri 
așezate rațional), cit și la internat, 
întîlnești tot timpul elevi care prac
tică diverse ramuri de sport. Ace
leași preocupări le are și Conduce
rea Școlii generale nr. 5 (prof. 
I. Sima).

în urma inspecției efectuate am 
început să am. sentimentul că direc
torii școlilor vizitate au preocupări 
mai sporite pentru dezvoltarea ba
zei materiale deeît înșiși profesorii 
de educație fizică ! De ce tovarăși 
profesori sînteți apatici ? Tocmai

dumneavoastră care trebuie să fiți 
optimiști, cutezători, întreprinzători 
ți disciplinați ? Căci tocmai acestea 
sînt atributele personalității profe
sorului de educație fizică...

Sistemul unitar de verificare și 
apreciere a elevilor la educația fi
zică a fost introdus experimental 
în acest an, urmînd a se perfecțio
na pe parcurs.

Este greșită înțelegerea 'de către 
unii specialiști potrivit căreia no
tarea elevilor se face numai pe 
baza haremurilor prevăzute în ins
trucțiunile M.E.I. De fapt, probele 
obligatorii pentru verificarea cali
tăților motrice sînt luate în consi
derare împreună cu probele de ve
rificare a tehnicii unor ramuri de 
sport și cu cerințele privind parti
ciparea elevilor la diverse acțiuni 
de masă. Acest sistem de verificare 
nu exclude notarea curentă a ele
vilor pe parcursul trimestrelor, ci 
din contră o presupune.

în timpuj vizitei efectuate am 
constatat, de 
de verificare 
cunoscut de
cu atribuții în educația fizică (în
vățătorii de la Șc. generală nr. 1 din 
Ulmeni — director, Constantin Nea- 
gu), cei de la Șc gen. nr. 1 din Ol
tenița (profesorul de educație fizică 
nici nu auzise de acest sistem) etc. 
Prin necunoașterea modului oficial, 
obligatoriu, de apreciere la educație 
fizică nu este posibilă compararea 
potențialului elevilor din Unitățile 
școlare cu potențialul național pe. 
clase, vîrste și sexe, nu se poate 
cunoaște valoarea propriilor elevi 
în comparație cu media de țară, va 
apare arbitrarul în dirijarea proce
sului instructiv-educativ, mijloacele 
nu vor fi cele mai raționale etc, 
fapte care duc necondiționat la scă
derea eficienței educației fizice.

Evidențiind cîteva experiențe po
zitive, semnalăm totodată aceste 
deficiențe, în bună măsură explicate 
prin lipsa de inițiativă, comoditatea 
și dezinteresul manifestate de unii 
profesori de educație fizică. Se în
țelege că el sînt primii chemați 
să-și sporească preocupările și efor
turile pentru eliminarea acestor 
neajunsuri, pentru creșterea conți
nutului și calității activității de e- 
ducație fizică, pe măsura cerințelor 
șj răspunderilor actuale.

ADRIAN DRAGNEA 
osistent univ. I.E.F.S.

asemenea, că sistemul 
și apreciere nu este 

unele cadre didactice

A ADUS EDIȚIA '74 CEVA ÎN PLUS?
(Vrmare din pag. 1) tranzitorie, ca de altfel ți... 

de sală 7 Este adevărat că în.

i

Mr. 7695

30,8

m)
20,4
m :

PERFORMERII NOȘTRI AU ÎNVĂȚAT 
SĂ RESPECTE UN GRAFIC DE CURSĂ 
Marian Slavic a înotat 200 m ți 400 m liber cu o precizie de metronom
Cîteva concluzii Îmbucurătoare se 

impun după cea dinții Verificare a 
înotătorilor fruntași aflați in plină 
perioadă pregătitoare. Anul trecut, la 
același concurs, federația de speciali
tate abia a putut aduna 40 de perfor
meri ; de această dată însă, numărul 
participanților a fost dublu datorită 
faptului că în afara secțiilor din 
București și Reșița, prezențe remar
cabile au mal avut și sportivii din 
Ploiești și Oradea, alte două centre 
care contribuie La lărgirea lotului 
republican.

Un alt fapt semnificativ prilejuit 
de întrecerile din piscina brăiieană 
se referă creșterea calitativă a

pe lungimi de 50 m : 26,5 — 
28,6 — 28,6 ;

400 mi 27,0 (50 m)
— 31,0 — 31,1 — 31,4 — 31,5 — 31,7 j 
pe lungimi de 100 m : 57,8 — 83,7 — 
62,5 — 63,2.

Exemple asemănătoare ne-au ofe
rit ți alți doi performeri al concursu
lui de la Brăila, Anca Georgescu cu 
2:45,8 la 200 m bras și O. Resler cu
67.2 la 100 m bras :

GEORGESCU : 17,8 (25
— 21,5 — 21,8 — 21,0 — 
20,8; pe lungimi de 50
43.3 — 41,4 — 42,4 ;

RESLER : 14,2 (25 m)

MIHAI BOTEZ (judo)

Marian Slavic, în plin efort, care va fi recompensat printr-o cifră de bună 
4:06,2 pe 400 m libervaloare internațională :

săți acum pe locurile II șl III au 
avut 2,03 m, iar următorii cinci, din 
care doi juniori, 2,04 m). La fel și la 
proba similară a fetelor. La triplu- 
salt, anul trecut, exceptîndu-1 pe Cor- 
bu, doar un concurent a trecut peste 

iar acum patru. O situație si- 
prezintă și greutatea, atît la 

cît și la fete, lungime și 60 m

15 m. 
milară 
băieți, 
fete.

Iată 
echilibru valoric este la o cotă ridicată, 
care poate facilita, în condiții obiective 
de concurs, accesul intr-o finală conti
nentală ? întrebare firească, credem 
noi, avînd în vedere că peste puțin 
timp se vor desfășura la GSieborg 
(9—10 martie), campionatele europene 
indoor și că nu puțini dintre atleiii 
prezenți la sfîrșitul săptămînii trecu
te în sala „23 August" și-au propus 
îndeplinirea haremurilor cerute de 
F.R. Atletism. Din acest punct dc ve
dere nu ne putem declara satisfăcuțl 
ds ediția ’74 a campionatelor repu
blicane pe teren acoperit. La această 
oră, au realizat acest barem Dorel 
Cristudor la 60 m (6.4), Valeria Ște
fănescu și Viorica Viscopoleanu la 
lungime (ambele 6,44 m). Carmen Ene 
Iă 60 m (7.3), Cornelia Popa (1,84 m) 
și Șerban loan (2,18 m) la înălțime. 
Pe... aproape a mai fost Valeria Ște
fănescu la 60 m,g. (8.3 în, loc de 8,2). 
în rest ? Intenții nerealizate (încă, 
vor renlioa cu siguranță Virginia 
Ioan. Erica Teodorescu și Ervin Se- 
bcstyen, trei dintre pretendenții care 
așteaptă ultimele șanse).

Dar afluxul tinerilor concurențl, 
atît de vizibil la întreceri, nu com
pensează penuria marilor rezultate, 
nu ne dă certitudinea că situația ae-

însă întrebarea esențială : acest

tuală e 
sezonul 
finala do 60 m băieți eu fost doi ju
niori, Smuda șl Dumitrescu, dar a- 
ceștia au fost departe de valoarea Iul 
Cristudor de acum un an-doi. E ade
vărat că în finala de 60 m fete au 
ajuns și junioarele Maria Musteață 
și Steluța Vintilă, dar n-am putut 
uita un rateu nu prea îndepărtat : 
Eleonora Monoranu... I-am așteptat 
cu curiozitate și pe hurdlerii Adrian 
Calimente și Coculeana Bucătaru, să
ritorii în înălțime Maria Giurgiu, 
Antal șl Oprea, săritorul în lungime 
Bedrosian, dar n-au ieșit în evidență 
prin rezultatele care-i acreditau ca 
mari speranțe, prinlr-o ambiție

prin lupta sa tndîrjită cu baremul 
pentru „europene" (2,18), obținîndu-l 
printr-o pilduitoare concentrare, in 
întrecerea fetelor, trei concurente. 
Cornelia Popa, Virginia Ioan și Erica 
Teodorescu, de astă dată intr-un sen
sibil echilibru valoric, își disputau 
medaliile și standardul pentru Gote- 
borg. Au încheiat proba la aceeași 
înălțime (1,81), dar Cornelia Popa s-a 
dovedit mai stăpînă pe nervi în în
cercarea de baraj cu Virginia Ioan, 
trecînd peste ștacheta înălțată la 1,84 
m. în privința clasamentului ge
neral al medaliilor obținute de clu
buri, la ediția precedentă clasamentul 
situa pe primele două locuri, pe Di
namo și, Steaua (3 aur, 3 argint. 2 
bror.z). urmate de C.A.U. (1—1—2)’,“ 
în arest an Dinamo detașindu-se însă 
net (7 aur, 4 argint, 1 bronz), pe to
cul următor C.A.U. (2—3—4). care a 
schimbat poziția cu Steaua (2—2—2).

disputelor, extrem de rare fiind a- 
cum acele probe în care se poate in
dica dinainte un cîștigător sigur. La 
concursul de sîmbătă și duminică au 
fost 10 crauliști care au înotat 100 m 
in mai pujin de 59,0 sec., 4 brasiști 
cronometrați în 70 de sec. și mai pu
țin și tot atîția spatiști care au par
curs 100 m sub 63,5 sec. Mai slab 
stăm în probele de delfin unde în a- 
fară de Anca Groza, Ion Miciăuș și 
Eugen Aimer nu avem, cel puțin la 
această oră. sportivi capabili de re
zultate de bună valoare.

în sfirșit, motive de satisfacție ne 
oferă și cele 26 de recorduri naționa
le în bazin scurt, chiar dacă acestea 
au fost obținute cu prețul unor de
vieri de la planurile de antrenament 
preconizate de specialiști, pentru se
zonul rece. Firește, antrenorii nu sînt 
scutiți de critică pentru cele două 
săptămîni de „Îngustare", cînd sporti
vii au depus eforturi reduse în pre
gătire. Dar părerea noastră este că și 
colegiul central de antrenori a 
șit, stabilind haremuri pentru 
din vară și in bazin de 25 m. în 
februarie.

Așa cum am mai afirmat-o 
cifrele rămîn.

Cine și-ar fi închipuit că un 
tător român Va realiza, chiar și in
tr-un bazin de 25 m, cifre ca 52,9 pe 
100 m liber sau 1:55.6 Ia 200 m liber, 
rezultate care la ediția precedentă a 

■ C.E. reprezentau recorduri continen
tale ? Mai mult chiar, și aceasta o 
afirmăm cu tărie, foarte puțini sînt 
acei înotători din Europa capabili de 
asemenea rezultate într-un intentai 
de numai 40 de minute ! Marian Sla
vic, care rămîne un exemplu pentru 
toți înotătorii din România, ne-a o- 
ferit bucuria acestui event.

Performanțele multiplului campion 
republican și balcanic se explică prin 
pregătirea intensă Tăcută în perioada 
octombrie—februarie, dar și prin a- 
ceea că bucureșteanul a învățat să 
respecte un grafic de cursă cu preci
zia unui metronom. Spre exemplifi
care, iată cursele sale de 200 m și 
400 m liber :

200 m : 12.0 (25 m) — 14,5 — 15,0 
— 14,9 — 14,6 — 15,0 — 14,5 — 15,1 ;

Așadar, înotătorii români de bună 
valoare au învățat să concureze (așa 
cum o fac adversarii lor din S.U.A., 
R.D. Germană sau U.R.S.S.. la un ni
vel superior) și aceasta trebuie să ne 
bucure cel mai mult la această oră.

Adrian VASILIU

99

gre- 
C.E. 
luna

insă,

îno-

S-a născut la SI mai 1S21 la Oradea. 
1948 s-a mutat împreună cu familia 
Arad. De profesie laborant la Uzina de va
goane din Arad, Minai Botez a fost decla
rat de nenumărate ori fruntaș in întrecerea 
socialistă și decorat cu Medalia Muncii. 
Din copilărie, a început să îndrăgească 
gimnastica .sport căruia t-a dedicat 42 de 
ani șl în care a cucerit de trei ori titlul de 
campion absolut. Timp de 12 ani a făcui 
parte din lotul reprezentativ de gimnastică, 
participând la numeroase competiții inter
naționale, printre care J.O. șl C.M.

tn 195S, Mihai Botez înființează la Arad 
o secție de judo, sport care, in taină, îl 
atrăsese de mal multă vreme, Șl iată că 
in toamna trecută el a fost distins cu ti
tlul de antrenor emerit, singurul decernat 
pini In prezent unui antrenor de judo l

în loturile reprezentative ds 
judo (seniori, tineret și juniori) 
din anii trecuți sau în cele actua
le, la finalele campionatelor repu
blicane sau în divizia A. sportivi! 
arădeni s-au remarcat de fiecare 
dată, mulți dintre ei ureînd trep
tele podiumurilor de onoare. Rod 
al strădaniilor antrenorului Mihai 
Botez nu mai puțin de 16 judoka 
din secția sa, Unirea Arad (pînă 
nu de mult Vagonul), au cucerit 
titluri de campioni republicani la 
competițiile de seniori și juniori. 
Cunoscuții și apreciații sportivi, 
azi antrenori, Constantin Bogdan 
(Agronomia Timișoara) și Ion Her
man (Polithenlca București) au 
învățat tainele judo-ului sub în
drumarea lui Mihai Botez. Frații 
Ionel și Loghin Lazăr dau mari 
speranțe pentru apropiatele sau 
mai îndepărtatele confruntări În

ternaționale amploare. Ionel
Lazăr a cucerit pînă in prezent 
trei titluri de campion național la 
juniori mari, un altul (anul trecut) 
la seniori și pe cel de campion 
internațional de tineret, iar Lo- 
ghin se impune cu autoritate în 
întrecerile juniorilor. Mulți alți a- 
rădeni, printre care Iosif Nyari și 
Ioan Balint merg pe drumul mă
iestriei sportive. în „umbra" aces
tora și a multor altora se află 
neobositul antrenor Mihai Botez. 
Dar de priceperea și strădaniile 
acestuia beneficiază și alți judoka. 
Nu de puține ori antrenorul Mihai 
Botez a fost solicitat să dea o 
mină de ajutor la pregătirea spor
tivilor aflațl în Ioturile reprezen
tative in preajma unor turnee in
ternaționale. De fiecare dată, la 
finele acestora, I s-au adresat cu
vinte calde, mulțumiri.

HALTEROFILII ROMÂNI SE VOR ANTRENA
DUPĂ 0 TEHNICĂ SUPERIOARĂ"

Ne declară antrenorul sovietic Bojko Alexandr Ivanovici
hal-De mai bine de două luni, 

terofilii români au un oaspete de 
seamă — antrenorul sovietic Bojko 
.Alexandr Ivanovici. După ce, în 
luna decembrie, a vizitat și a cu
noscut mai bine două dintre prin
cipalele secții din țară (Ș. N. Con
stanța și C.S.M, Cluj), reputatul 
tehnician s-a înapoiat în Capitală 
unde, contribuie, alături de antre
norul federal Lazăr Baroga la ela
borarea planului de acțiune menit 
să urce sportul halterelor din Ro
mânia pe o treaptă valorică supe
rioară.

De la 1 Ianuarie, cei doi specia
liști conduc antrenamentele celor 
mai buni halterofili. Zilele trecute, 
l-am întîlnit pe Bojko Ivanovici la 
sala de la „23 August" și am folo
sit prilejul pentru a-1 solicita un 
scurt interviu.

— Sînteți de două luni în Româ
nia și ați luat contact cu sportul 
halterelor de la noi. Care este pri
ma impresie ?

— După ce am vizitat cele două 
centre și am văzut la antrenamente

s-a
fie

BASC HTT

(Vo- 
(Ra- 
(Vo- 

(Unl- 
Suzana

desfășurată duminică, 
treilea tur al diviziei B la

Azi, la Băile Felix

MARIAN BRA80VEANU Șl LILIANA 
RĂDULESCU - PE PRiMELE LOCURI

In clasamentele coșgeterjlor
Dapă disputarea etapei a xVUi-fi. si

tuația în clasamentele coșgefceriâor cam
pionatelor republicane de baschet este 
următoarea :

MASCULIN : 1. Brabnveanu (I.E.F.S.) 
418 p; 2. Szell (Politehnica Buc.) 412 p: 
3. R. Martinescu (C.S.U. Galati) 381 p; ' - -- - -- - (Uni-4. Spînu (Farul) 345 p; 5. Mări Silă 
versltatea Timișoara) 334 p etc.

FEMININ : 1. Uliana Hădulcscu 
ința Buc.) 328 p; 2 Ileana Gugin 
pid) 319 p; 3. Mariana Andreeseu 
Ința Buc.) 293 p; 4. Rodlca Goian 
versltatea Timișonra) 281 p: 5. 
szabados (Politehnica) 267 p etc.

CLASAMENTELE
MASCULIN

S-A ÎNCHEIAT al treilea tur 
AL DIVIZIEI B

Cu etapa 
încheiat al 
baschet; urmînd ca întrecerile să 
reluate lâ 7 aprilie (in aer-liber), prin 
întHnMle celui de a patrulea tur. lată 
rezultatele meciurilor de duminică :

MASCULIN : Medicină Tg. Mureș — 
Voința Zalău 76—48 (38—30) — mureșenii 
sînt neinvinși la terminarea „manșei" a 
treia a campionatului; cel mal bun de 
pe teren Tedula (35 p) de la Medicina : 
Universitatea Craiova — C.S.U. Brașov 
65—71 (36—37). Constructorul Arad — 
Știința Mediaș 82—79 (89—34), U.M. Timi
șoara — Olimpia Sibiu 57—56 (27—22), 
Mureșul Tg. Mureș — Unirea Dej 76—72 
(30—32), A.S. Armata București — P.T.T. 
90—72 (30—35), Sănătatea Satu Mare — 
Cri șui Oradea 64—70 (28—44). C.S.M. Iași 
— Voința Tulcea 80—62 (28—35), Poli
tehnica lași — Știința Ploiești 69—54 
(37—26), I.E.F.S. II — voința 2—0 — 
echipa Voință rmprezentind 5 jucători 
născuți după anul 1943. a pierdut prin

DIVIZIEI A, LA ZI
FEMININ

Astăzi, pe traseul devenit tradi
țional de la Băile Felix, lîngă Ora
dea, se va disputa concursul repu
blican de cros. La întreceri, care 
au și rol de selecție pentru Balca
niada de cros de la Velenje (Iu
goslavia, 24 martie), vor 
cei mai buni alergători de 
și fond, juniori și seniori

★
Ieri au plecat la Praga 

participa la un concurs internațio
nal de sărituri cele trei atlete cla
sate pe primele locuri în proba de 
înălțime la campionatele naționale : 
Cornelia Popa, Virginia Ioan și 
Erica Teodorescu. Ele sînt însoțite 
de antrenorul emerit loan Sdter.

Reprezentare; Progresul București — Ar
hitectura București 80—77 (43—42).

FEMININ. Progresul București — Uni
versitatea București 76—34 (33—13) —
studentele nu au putut face față rit
mului impus de baschetbalistele de la 
Progresul, care au dominat permanent. 
Cele mai multe puncte : Alexandrina 
Higa 16 p, Viorica AvramesCu 19 p de 
la Progresul, respectiv Gabriela Dumi- 
tran 18 p: I.E.F.S. II — Arhitectura 
65—63 (36—39) — derbyui seriei a fost 
toarte disputat și de bună factură teh
nică. Cu un final mai bun, I.E.F.S. a 
clștigat in ultimele secunde ale partidei. 
Cele mai multe puncte : Steinberg 17, 
Fluture 15. Dumitru 12 pentru I.E.F.S., 
respectiv Verona 17, Lungulescu 141 
P.T.T. — Medicina 51—47 (17—16, 42—42), 
Constructorul Galați — Moldova Iași 
63—48 (31—24), inst. Pedagogic Tg. Mu
reș — Metalul Salon ta 83—50 (43—28),
Știința Mediaș — Voința Oradea 60—34 
(26—13).

Rezultatele au fost transmise de co
respondenții : N. Tokacek, Z. Rîșnovea- 
nu, C. Albii, V. ștefănescu, Daniel Dia- 
conescu, O. GuțU, T. Ștefănescu, Dumi
tru Diaconeseu. Șt. Vida. C. Harea, șt. 
Incob, 1. Ene. Șt. Gurgui.

și lotul național am ajuns la con
cluzia că există suficiente elemen
te care dispun de calități fizice ce 
le pot permite să obțină perfor
manțe bune pe plan internațional. 
Eu, însă, primele observații le-am 
făcut în legătură cu tehnica. Pre
gătirea t*hnioă a celor mai mulți 
sportivi pe care i-am văzut nu se 
situează la nivelul cerințelor. De 
asemenea, metodica este diferită. 
Nu există o unitate de păreri și de 
cele mai multe ori metodica folo
sită nu corespunde scopului — rea
lizarea de performanțe valoroase.

De aceea, împreună cu colegul șl 
prietenul mau Lazăr Baroga. am 
început elaborarea unei noi tehnici, 
bazată strict pe legile mecanicii și. 
de asemenea, o metodică unică, 
care să corespundă celor mai noi 
cerințe și, 
pregătirea 
să. Pentru 
todici arrț 
din experiența 
nești, am consultat literatura de 
specialitate sovietică și am folosit 
o serie de date interesante, toate 
aceste elemente componente corn- 
pletîndu-le cu contribuția noastră 
personală.

Noua tehnică a fost definitivată 
înainte de 1 ianuarie. La fel și me
todica de antrenament, astfel că ’a 
începutul anului am pornit la pre
gătire în condiții puțin schimbate, 
în legătură cu unificarea metodicii, 
chiar în aceste zile, federația a in
vitat la București, pentru două 
săptămîhi, pe cei mai activi antre
nori din țară, prilej cu care spe
răm să realizăm și acest deziderat. 
Observînd atitudinea lor la aceste 
cursuri, nutresc speranța că vor 
pleca în secții cu o optică puțin 
modificată despre pregătire

—- Cum au primit sportivii noul 
mod de antrenament 7

în concluzie, să asigure 
sportivilor de mare cia- 
definitivarea acestei me- 
păstrat ceea ce era bun 

halterelor romă» 
am consultat literatura

re cerințelor actuale și 
bunătățită „din mers". 
mai puțin de trei ani 
limpiadă și nu putem neglija pre
gătirile. Cred că în curînd va fi 
rezolvată și această problemă de 
mare importanță în antrenamentul 
halterofililor. Centrul de cercetări 
științifice si documentare 
C.N.E.F.S., condus ’ 
Alexe, președintele 
sprijină foarte mult 
acestor aparate. în 
meu Lazăr Baroga 
al progresului în metodologie 
îneît, sînt convins de rodnicia co
laborării noastre

— Ce perspective întrevedeți hal
terofililor români la Montreal ?

— Dacă totul se desfășoară nor
mal, conform planului nostru de 
acțiune, am convingerea că unii 
dintre sportivii români se vor cla
sa în primii șase și, deci, vor ob
ține puncte în întrecerea olimpică. 
Dintre cei cu care am lucrat, am 
încredere în Hortopan, Ruja, Gri- 
goraș. Cioroslan, Miuț, Daniel, Ber- 
eea, Groapă și Deae. Toți aceștia 
sînt capabili de rezultate mult su
perioare celor de pînă acum.

trebuie îm-
Mai avem 

pînă la O-

al 
de tov, Niiu 

F.R.H.C., ne 
în construcția 
'plus, colegul 
este un adept 

așa

Mihai TRANCA

7?CUPA TINERETULUIu
(Urmare din peg. I)

O surpriză : Paul Gheorghiu, cam
pion al „cangurilor”

— Cu plăcere șl entuziasm. îmi 
place mult atmosfera în care mun
cim și aceasta mă face să cred că 
nu va trece mult timp și perfor
manțele unora dintre halterofili se 
vor îmbunătăți considerabil, apro- 
piindu-se de cele pe olan mondial 
Dar, mai sînt încă multe de făcut. 
Aparatura de care dispunem la 
această oră nu este corespunzătoa-

participa 
semifond 
din țară.

pentru a

în organizarea catedrei de gim
nastică de la Liceul nr. 35, cu spri
jinul Comisiei municipale _ Bucu
rești, duminică dimineață, în sala 
DlnamOj 
concurs 
îiitreceri 
feminină 
concurente, 
bî'-nă. 
ti'ci,___  ,___
din punct de vedere tehnic, Școala 
sportivă nr. 2 (la categoriile in
ferioare de clasificare), Liceul nr. 
35 și Dinamo (la categoriile supe
rioare). Iată primele clasate : cat. 
maestre — Vasilica Bălan 9,30 p, 
Ștefania Trandafir 9,25, Elena Toa- 
der 8.85 (toate de la Dinamo); 
cat. I — Marilena Georgescu (Șc. 
sp 
Și

desfășurat un prim 
cadrul tradiționalei 
aparate. Competiția 

a reunit peste 50 
care au evoluat 

S-au evidențiat, prin 
ipare și prin exerciții valoroase

'î s-a 
din

pe
de 
la 

par-

;5.

nr. 2) 8,75, Gabriela Drăgoi 8,55 
Livia Duțu 8,45 (ambele Lie.

35) ; cat. a ll-a — Cornelia Lazăr 
(Șc. sp.
sp. 2) 8.90,
(L'c. 35) 8,60 : cat. a III-a — Adria
na Vornicu (Sc. sp 2) 8,35 ; cat. 
B iv-a — Gabriela Bîcă (Dinamo 
880.

2) 9,00. Aura Tudor (Șc. 
Ecaterina Dragnea

specifice vîrstei. A fost, 
sinceri, o singură floare : 

t Doina Spînu, mereu in 
, Imbunătățindu-și din nou 
republican la lungime, cu

mobilizare 
ca să fim 
pițeșteanca 
ascensiune, 
recordul i _ _ .
6,20 m. Dar cu o floare nu se face 
primăvară !

N-am putea spune că recent înche
iata ediție a campionatelor n-a avut 
și surprizele sale, momentele sale de 
suspense. Printre surprize putem în
cadra, fără nici un dubiu, reintrările 
Valeriei Șteîănescu (la trei probe : 
60 m garduri, lungime și 60 m, În
cununate cu medalii de aur la pri
mele două și „argint" la cealaltă !) și 
a lui Carol Corbii (cu oxigenul în
crederii dobindit prin titlul de cam
pion la lungime), victoria lui Paul 
Gheorghiu în proba „cangurilor". Iar 
puternicele și inimitabilele momente 
de emoție le-au dat, în ambele zile, 
proba de înălțime. Dacă la băieți. 
Șerban loan, detașat net de adver
sari, polariza atenția întregii săli

Actuala ediție a campionatului na
țional 
tâ și 
rației 
misiei

de sanie s-a desfășurat sîmbă- 
duminică în organizarea fede- 
de specialitate, cu sprijinul co
de organizare din Sinaia.

Concursul s-a- desfășurat în patru 
manșe (pentru seniori și senioare) și 
trei manșe (pentru juniori și junioa
re) pe unica pistă disponibilă din 
tară, cea de bob, de la Sinaia, • avînd 
o lungime de aproximativ 800 na. La 
seniori, întrecerile au fost dominate 
de sportivii de la I.E.F.S. București, 
lupta pentru primul loc dindu-se în
tre Nicolae Stavarache și Ion Galescu.

Menționăm frumoasa comportare a 
echipei Liceului sportiv Sinaia ale că
rei componente au reușit să ocupe 
primele trei locuri in clasamentul 
campi 'natului la categoria junioare.

O notă bună pentru constructorii de 
săniuțe din Reghin, care au trecut cu 
brio examenul de verificare al săniu
țelor de concurs fabricate de ei.

Starea pîrtiei a fost bună iar tem
peratura a oscilat în jurul lui zero

1. Dinamo
2. Steaua
3. „V" Timiș.
4. I.E.F.S.
5. „U" Cluj
G. Farul

GRUPA
7. I.C.H.F.
8. Rapid
9. Poli. Cluj

10. Poli. Buc.
11 Voința Timiș.
12. C.S.U. Galați

GRUPA 1—6
18 18
17
18
18
17
18

14
12
10

9
7

1720—1271
1400—1172
1482—1349
1371—1325
1308—1248
1346—1508

36
31
30
27
26
25

1. Voința Buc.
2. Politehnica
3. I.E.F.S.
4.

18 
îs
18
18
18
18

10
12
12
12
12
13

1312—1272
1360—1450
1)70—1297
1260—1420
1154—1354
1191—1368

în clasament urmează : Viorica 
Grigorean (Baia Mare) 7,5 p, Cor
nelia Faur (Hunedoara) 6,5 p, 
Roxica Bărăscu (București), luliana 
Vincze (Timișoara) 6 p, Ioana Du
mitrescu (Craiova), Ana Maria Me
lilite (Brașov) 4 p, Elisabeta Szabo 
(Oradea) 2 p, Elena Scripăț (Bacău) 
1 p și Eleonbra Posea (Ploiești) 0 p.

Campionul băieților a devenit 
DAN CIOROIU (cu 6 p din 7 po
sibile), student în anul II Ia Fa
cultatea de matematică din Craiova. 
Bun la învățătură (examenele anu
lui I le-a absolvit cu media ge
nerală 8.60), el este în vîrstă de 
26 de ani și a jucat multă vreme 
șah, dar... numai cu părinții săi. 
Doar în ultima vreme, constitui n- 
du-se un cerc de șah la Faculta
tea de matematică, studentul era- 
iovean a participat la antrena

mentele „de casă" făcînd progrese 
considerabile. Merită să fie relevat 
caracterul acestui cerc de șah (al 
cărui principal animator este cont, 
univ dr. Cezar Avrâmescu) în ca
drul căruia se întîlnesc în fața ta
blelor cu patrate albe și negre pro
fesorii și studenții facultății. în 
aîară de șah, campionul primei e- 
diții a „Cupe; tineretului" este pa
sionat de artă și... pescuit.

în clasament urmează t Dorel 
Muntcauu (București) 5.5 p, Ni
colae Dubis (Galați). Marin Zlăta- 
riu (Timișoara), Ionel Marin (Con
stanța) 4,5 p, Gheorghe Hangânu 
(Suceavă), Ion Buleziuc (Petro
șani), Constantin Tîriea (Pitești), 
Viorel Rădticu (Ploiești), Radu Că- 
lărașu (București) toți cu 4 p etc.

In încheiere, ne facem plăcută 
datorie de a sublinia încă o dată 
organizarea ireproșabilă asigurată 
acestei competiții și găzduirea ad
mirabilă pe care eraiovenii au o- 
ferit-o oaspeților lor.

34
31

GRUPA 1—6
18 16
17 16
17 12
18 9
17 9
17 7 1

1032— 858
1016—1119
1094— 994
976—10906.

t>t LA I.E.A.B.S.

inițiere or-de

Nicolae TOKACEK coresp.

8), 
Si

sprijin deosebii 
de specialitate 

care Kuxandra 
Nicolae La- 
Gh. Zavera

(Marian Dcspina, V 
Iva’ncea).
desfășurare a conctirsu- 
cum ne spunea preșe-

VA AMINTIM ASTAZI, 
PENTRU A NU FI PREA TÎRZIU 

DUPĂ „8 MARTIE44
câ un prilej pentru o le convinge Că nu le uitați niciodată este și un 
mărțișor, de care puteți prinde, la alegere: fulare, batiste, baticuri, 
eșarfe, cordoane, mănuși, pălării ; cizmuîițe, ghete, pantofi ușori ; genți 
și poșete in modele frumoase și diverse ; lenjerie Supraetastică ; ciorapi 
și șosete rezistente ; tricotaje practice; rochii, deux-pieces moderna și 
pantaloni supraelastici ; impermeabile, demiuri ți pardesiuri elegante ți 
multe altele la dispoziția dv.

„U“ Cluj
5. Rapid

„U“ Timiș.

GRUPA
26
24
24
24
24
23

7. Crișul
8. Constructorul
9. „U“ lași

10. Olimpia
11. Sănătatea
12. Voința Tg.

18
18
18
18
13
18

7—12
7

10
11
12
14
17

In pădurea Băneasa a 
un concurs de orientare 
organizat de comisia sport-turism 
a sectorului 1 al Capitalei, la care 
au participat elevi din școli gene
rale, licee și școli profesionale din 
sector.

avut loc 
turistică,

grade. Deci, vreme de întreceri, ex
celentă 1

La start au fost prezenți 43 spor
tivi și sportive reprezentînd : I.E.F.S. 
București, C.S.O. și Bucegi Sinaia, 
C.F.R. Brașov, Liceul sportiv și Școa
la generală „Izvor“ din Sinaia. Iată 
clasamentele : senioare : 1. Elena Stan 
(C.S.O. Sinaia) 175,3 sec. ; 2, Daniela 
Roșculeț (Lie.
3. Rodica Comărn 
ia) 178,3 £ seniori 
rache ~
lescu 
Paiuc 
1. D.
134.8. 
tiv Sinaia) 136,1, 3. Elena Goran (Lie. 
sportiv Sinaia) 136,4 ; juniori : 1.
Gheorghe Dumitrescu (Lie. sportiv 
Sinaia) 135,6, 2. Ni coaie Nicolae (Șe. 
gen. „îzvor"*Slnaia) 136,3, 3. Adrian 
Coca (Lie. sp. Sinaia) 136,8.

UCU. , IJtlllivld

sportiv Sinaia) 175,7, 
rniceanu (C.S.O. Sina- 

1, Nicolae Stava- 
(I.E.F.S. Buc.) 162,8, 2.. I. Ga- 

(I.E.F.S. Buc.) 163,6. 3. Valentin 
(I.E.F.S. Buc) 167,6 ; junioare : 
Roșculeț (Lie. sportiv Sinaia) 

2. Maria lordănescu (Lie. spor-

S-an prezentat aproape 150 
elevi și eleve dintre care cei mai 
mulți au aparținut școlilor gene
rale 4, 11, liceelor 24, 28 și 34 pre
cum și Grupului școlar poligrafic 

• „Dimitrie Marinescu".
Concursul s-a disputat pe echi

paje și pe grupe de vîrstă. Pe pri
mele locuri s-eu clasat : Copii sub 
14 ani: $cpaîâ 'generală 5 (Ștefan 
Ciurel; Gh. DoZa, Al. Cucu); 
14 — 15 ani: Șc. gen. 11 (Aurel Is
pas, Șerban Motoiu) : 16 — 17 ani: 
Grupul școlar poligrafic „Dimitrie 
Marinescu" ■-- - -
Vasile. Gh

La buna 
lui — așa 
dintele Comisiei de sport-turism, 
Iosif Filip — un 
ău adus profesorii 
din școli, printre 
Pavelescu (Șc. gen. 
ura (Șc. gen 4) 
(Șc. gen. 5).

• La concursul 
ganizat de cercul de turism de la 
A.S.E,. tot în pădurea Băneasa. cu 
participarea a 25 de studenți și 
studente, pe primul loc s-a clasat 
echipa Mihaela Bățăgui (an. Ii 
Comerț Exterior) — Gh. Ion (anul 
ti Merceologie).

G. IRIMINOlU-coresp.

Biletele de intrare pentru meciu
rile da baschet dintre echipele 
I.E.F.S. — GEAS SESTO SAN GIO
VANNI și POLITEHNICA BUC. — 
STANDA MILANO, din cadrul 
sferturilor de finalâ ale cupelor eu
ropene feminine, care se vor des
fășura la sala Floreasca în zilele 
de miercuri 27 februarie 1974 și, 
respectiv, joi 28 februarie 1974, o- 
rele 19, se vor pune în vînzare in- 
cepind din ziua de 26 februarie 
a.c. la casa de bilete de Ic 
C.N.E.F.S. — str. Vasile Conta nr. 
16, iar în zilele meciurilor la ca
sele sălii Floreasca.
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ele »lnt actuale doar primăvara. Dar 
nu numai atît. Sindicatele, asocia- 

t țiile sportive, se mulțumesc să-și 
trimită eițiva reprezentanți la astfel 
de acțiuni organizate la nivelul lo
calităților cînd, de fapt, recomanda
bil șl posibil este ea alergările, pe 
distanța mai scurte sau mai lungi, să 
fie în primul rînd apanajul asocia
țiilor șî, de ce nu ? — chiar al ate
lierelor, al grupelor sindicale. Iată 
de ce este nevoie ca ACEASTA FOR
MA ATÎT DE SIMPLA, DAR ATÎT 
DE UTILA DE MENȚINERE St FOR
TIFICARE A SĂNĂTĂȚII, SA FIE 
EXTINSĂ CÎT MAI REPEDE ȘI LA 
CÎT MAI MULTE GRUPURI DE 
ȘALARIAȚI. In aceiași sens putem 
discuta problema exrcursiilor la sfir- 
șit de săptămină a 
cui de muncă și a 
ple și accesibile de 
cițiilor fizice.

Sindicatele sînt r__ __ _______
să demonstreze conducerilor unități
lor că sportul, exercițiul fizic, prac
ticate sistematic, fac, ori ar trebui 
să facă parte integrantă din organi
zarea procesului de producția, din 
preocupare a tuturor factorilor care 
răspund de soarta economiei. Afir
măm — pe baza numeroaselor cer
cetări științifice făcute de specia
liștii noștri — că PRACTICAREA 
EXERCITIILOR FIZICE $1 SPOR
TULUI CONTRIBUIE LA SCĂDE
REA CONSIDERABILĂ A CAZURI
LOR DE ÎMBOLNĂVIRI. LA SCĂ
DEREA NUMĂRULUI ABSENȚE
LOR DIN PRODUCȚIE CAUZATE 
DE STĂRI DE MORBIDITATE ALE 
ORGANISMULUI. Ori — să ne 
punem această întrebare fundamen
tală — cine nu este interesat da 
Starea de sănătate 'a propriului său 
organism ? Constatăm, de asemenea, 
•ă nu se respectă prevederile legii 
nr. II din 1971, potrivit căreia în 
contractele colective ar trebui să 
existe prevederi precise privind cre
area condițiilor necesare practicării 
sportului, întreținerii și dezvoltării 
bazei materiale a acestuia. Medicii 
care asigură asistența sanitară în în
treprinderi, contribuie încă nesemni
ficativ la răspîndirea ideei de prac
ticare a exercițiilor fizice și spartu
lui in scop profilactic, sau chiar cu- 
■ativ pentru tratarea unor boli.

O activitate mai mult decit accesi
bilă, cu urmări notabile asupra si- 
aătâții. este PRACTICAREA GIM
NASTICII LA LOCUL DE MUNCA, 
in Holărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
e pune un accent deosebii pe in- 
«iducerea acestei forme de inițiere 
■i de obișnuire a oamenilor cu e- 
cercițiul fizic organizat. Nu «punem 
f noutate afirmînd că în majorita
tea Întreprinderilor șl instituțiilor, 
a foarte multe locuri de muncă, 
ixistă condiții de introducere a ace
ri reprize de 4—5 minute, DAR CĂ 
qu PESTE TOT ACEASTĂ NECE- 
IITATE ESTE ÎNȚELEASĂ, dar 
nai ales sprijinită de cei care ar 
rebui s-o facă. Chiar și la cele pes- 
e 100 de întreprinderi ți instituții 
mde s-a introdus această formă a 
ixercițiului fizic, ea se practică spo- 
adic, Fapta] că în medie doar ia 
louă-trei întreprinderi dlntreUA ,to- 
leț s-a organizai gimnastica la locul 
le muncă ESTE CU TOTUL INSU
FICIENT. DE ACEEA ESTE NECE- 
$AR CA IN CEL MAI SCURT TIMP 
GIMNASTICA SUB ACEASTA FOR- 
HĂ SA FIE EXTINSĂ PESTE TOT 
ÎNDE SÎNT CONDIȚII. IAR ACO
LO UNDE CONDIȚIILE NU EXIS
TĂ ÎNCĂ ELE SA FIE CREATE, 
wtrucît acest lucru nu este ftîel 
ircu. nici imposibil. Trebuie doar 
nițiativă și mai multă colaborare 
:u consiliile locale pentru educație 
,’izică și sport, care ar putea să nn- 
trOneze un număr mai mate de pro- 
esori de educație fizică, specialiști 
n îndrumarea acestei activități, ală- 
uri de aportul medicilor din lntre- 
jrinderi.

O altă activitate care* de aseme
nea, s-a dovedit a avea efecte blne- 
’ăcătoare asupra organismului oame
nilor. sînt excursiile și drumețiile, 
n această privință nu putem ttece 
îeobservat 
ninderi și 
arate, dar 
oace de transport. Nu trebuie Să 
espingem, ba chiar trebuie să ex-

gimnasticii la lo- 
altot forme sim- 

practicare a exer-

primele chemate

faptul că în multe între- 
instituții ele sînt prac- 

se fac îndeosebi cu tnij-

tindem cit mai mult formele acestea 
de excursii, ele permițînd cunoaște
rea țării, a realizărilor României în 
domeniul 
Dar ele 
cesar să 
drumeții 
punctele 
localitătiior. 
CLETE. ÎN 
SAU MAI 
muncă din 
lași atelier. __ ______ _ „„
dem asemenea forme, și vom vedea 
cit de neasemuite urmări binefăcă
toare asupra organismului nostru 
vnr avea ele !

Sînt pe cale de a se încheia între
cerile ediției de iarnă a „Cupei ti
neretului". Alături de Celelalte cate
gorii de cetățeni, tinerii și chiar mai 
vîtstnicii salariați ai întreprinderilor 
ți Instituțiilor, membri sau netnetn- 
bri ai asociațiilor sportive, au fost 
prozenți, în număr destul dc mare. 
Ia etapele de masă ale marii com
petiții cu caracter republican. A fost 
și aceasta o modalitate de practicare 
a exercițiilor fizice și sportului, fără 
pretenția obținerii vreunei perfor
manțe de răsunet. Un fel de a spu
ne. de fapt. Pentru că marea per
formanță obținută de fiecare ttnăr 
c»fe a luat parte Ia competițiile 
„Cupei tineretului", este, în fond, 
una foarte mare : aceea că și-a for
tificat sănătatea. Ceea ce. să accep
tăm,’ nu este deloc un lucru 
glijat !

M-am referit la acțiunile 
și trebuie să fie mai mult 
întrucît ele nu solicită nici 
financiare, nici o bază materială cit 
de cît pretențioasă. Reoapitulînd. sâ 
recunoaștem că nici pentru introduce
rea gimnasticii lă locul de muncă, 
nici pentru organizarea de excursii 
și drumeții, nici pentru organizarea 
de crosuri nu este nevoie de nimic 
altceva, decît de interes ți de sjmț 
do răspundere pentru traducerea in 
viață a prevederilor Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. Acestor acțiuni 
le-ar urma, în ordine, confruntările, 
la diferite discipline sportive, între 
secții, între ateliere, si chiar intre 
întreprinderi și instituții învecinate. 
Sigur că aceasta solicită existența 
unor baze sportive. Avem, însă, șl 
dintr-acestea, doar câ ele nu sînt în 
modul cel mai judicios folosite, ac- 
ce«tn pe terenuri și în săli — cile 
avem — nu este de o asemenea ma
nieră planificat, incit să poată avea 
loe aici toate echipele și toți spor
tivii, Și în această privință SE CE- 
P.E DIN PARTEA SINDICATELOR, 
DIN PARTEA ASOCIAȚIILOR 
SPORTIVE DIN ÎNTREPRINDERI 
ȘI INSTITUȚII, MAI MULT SPIRIT 
DE INIȚIATIVĂ ȘI MAI MULT 
SPIRIT GOSPODĂRESC. Dispunem 
— cred că nu exagerez deloc — în 
toate SSociâțiile de un fond de aur 
da activiști sportivi, oameni pasio
nați, „sufletiști" ctim ne place să-i 
numim, dispuși oricînd să dea o mi
nă de ajutor urnirii din loc a acti
vității de educație fizică. Și realmen
te ei ne ajută, iar realizările pe care 
la avem nu sînt străine do. contri
buția lor. Totuși, trebuia să spunem 
că ne aflăm departe de stadiul in 
care să afirmăm că activul nostru 
obștesc este în modul cel mal efi
cient folosit, că toi ceea ce știu a- 
ceștî oameni a fost transmis șî ti
nerilor care. In cele mai multe ca
zuri, ar dori să le urmeze exem- 
pluL

în perioada 1 aprilie — 19 mat 
vor avea loc — după cum este cu
noscut — aduhătile de dări de sea
mă ți alegeri in asociațiile și clu
burile din Întreprinderi și instituții. 
Acest eveniment — căruia comite
tele «indicatelor trebnie să-l acorde 
toată atenția — va trebui să fie fo
losit nu numai în scopul consolidă
rii organizatorice, dar să fie dezbă- 
tuiă șl eficiența muncii lor, contri
buția concretă ce pot 
aducă la dezvoltarea 
activității Sportive de 
lalizarea experienței 
la adoptarea de noi forme șl mijloa
ce pentru ea o masă cit mai mare 
de salariați să fie angrenată in una 
sau mai multe forme de practicare a 
exercițiului fizic.

Acum, la împlinirea unui an de la 
apariția ITotărîrli Plenarei C.C. al 
P.C.R. se poate afirma că s-a înre
gistrat un vizibil progres ți in aeti-

economic șl social-cultural, 
nu pot ti totul. Este ne- 

sc organizeze excursii și ”” pj, jqș, ja
vecinătatea 
PE BICI- 

îvIAI MICI 
de

CU MERS 
pitorești din

EXCURSII 
GRUPURI

MARI de tovarăși 
aceeași secție, din ace- 
Să încercăm să extin-

vitatea sportivă de performanță. 1 
Reținind faptul că, In momentul de I 
față, in răspunderea sindicatelor in- 1 

e perror- . 
echipe și | 
ale A, B I

I
tră peste 600 tie secții do perfor- 

care activează cu t_l 
în diviziile naționale ... _ 

campionatele republicane ’ — 
să considerăm că și în a- 

direcție ne așteaptă destule

de ne-

ce pot 
extinse, 
eforturi

și trebuie s-o 
și extinderea 

masă, la gene- 
btme obținute.

nianță, 
sportivi 
și în 
trebuie 
ceasta __ _ „„ ____
eforturi și în viitor. în anul 1973 — 
in scopul folosirii cît mai eficiente 
a fondurilor financiare — au fost 
nominalizate mai multe Secții pe 
ramuri de sport, cu posibilități cer
te de a obține rezultate deosebite pe 
plan intern și internațional : atle
tism, box, lupte, canotaj (feminin), 
caiac-canoe, handbal (feminin), bia- 
tlon, haltere și altele. Echipele și 
sportivii acestora au contribuit în 
mai mare măsură, in 1973, la afir
marea sportului nostru national. în 
competițiile mondiale, europene, ba!-\ 
canice și în alte concursuri interna
ționale ei au cucerii 68 < 
51 tie locuri II și 59 de ____  __ _
peste lec de sportivi din introprin-' 
deri și instituții au fost cuprinși de 
federații în clasamentele celor mai 
buni 10 sportivi ai anului 197'1 și tot 
atîția sînt nominalizați în pregătire 
pentru Jocurile Olimpice din 1978 ; 
au fost luate măsuri de consolidare 
organizatorică și financiară a unor 
cluburi sportive ca Metalul Bucu
rești, C.SM. Reșița. U.T. Arad, Stea
gul roșu Brașov ; in aceeași perioa
dă au fost constituite 3 cluburi pro
filate pe unele ramuri de sport : 
Box-club Constructorul Galați. C.S.M. 
Delta Tulcea (pentru caiac-canoe) și 
Penicilina Iași (pentru volei fete).

Cu toate acestea trebuie spus că 
valoarea sportului de performanță 
din întreprinderi șî instituții, con
tribuția acestuia la ridicarea presti- . 
fiiului sportului românesc pe plan j 
internațional, mi ne mulțumește. I 
Aceasta în ansamblu, dar în mod 
special Ia unsle discipline ca atle- I 
tism, lupte, caiac-canoe. haltere, fot
bal. ÎN MULTE SECȚII ACHVEA- 1 
ZA ÎNCĂ SPORTIVI FARA PER- i 
SPECTIVE, SE DEPUNE UN VO
LUM MIC DE ‘'
TEXTUL UNUI 
ST&UIRE NES ATISFACÂTOR 
L1TATIV. Pentru obținerea ur.ei 
înalte performanțe, permanent com
petitive cu cele mai bune, obținute 
pe plan mondial de cei mai buni 
sportivi, TREBUIE MĂRIT NUMĂ
RUL ORELOR DE PREGĂTIRE, LA 
MAI MULT DE O MIE ÎNTR-UN 
AN. Aceste oro trebuie folosite, în
să, pentru antrenamente complexe, 
bine puse la punct, urmărindu-se un 
scop precis ori de cîte ori șs trece 
la efectuarea lor. în această pri
vință AȘTEPTAM MAÎ MULTA 
DĂRUIRE, PASIUNE PROFESIO
NALĂ ȘI RESPONSABILITATE din 
partea cadrelor tehnice, a antreno
rilor în organizarea și desfășurarea 
procesului dc instruire și educare a 
sportivilor.

Anul acesta poporul nostru va 
sărbători două mari evenimente : a- 
niversarea a trei decenii de la Elibe
rarea patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului. în toate domeniile de 
activitate a luat naștere un curent 
puternic de îndeplinire înainte de 
termen a sarcinilor, de depășire a 
acestora. Și în domeniul educației 
fizice și sportului din întreprinderi 
și instituții trebuie să se vadă ace
eași preocupare.

împlinirea unui an de la adopta
rea Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R.

. .. din ,28 februarie — 2 martie 1973 cu 
privire la dezvoltarea continuă â e- 
ducației fizice și sportului, trebuie 
să ne găsească muncind pentru tra
ducerea in viață a importantelor 
prevederi ale acestui document de 
maximă însemnătate. PF.RFECȚÎO- 
NTNDU-NE CONTINUU ÎNTREAGA 
ACTIVITATE, FACÎND . LOC IN 
MUNCA NOASTRĂ CELOR MAI 
EFICIENTE METODE DE ATRA
GERE A OAMENILOR MUNCII ÎN 
PRACTICAREA EXERCIȚ1ILOR FI
ZICE $1 SPORTULUI, ÎMBUNĂTĂ
ȚIND DIN PUNCT DE VEDERE 
ORGANIZATORIC ȘI FINANCIAR 
ASOCIAȚIILE ȘI UNITĂȚILE DE 
PERFORMANȚA. FACÎND O MUN
CĂ POLITICO-EDUCATIVĂ DE CA
LITATE IN RINDUL TUTUROR 
CELOR CARE PRACTICĂ SPOR
TUL — Iată cum considerăm noi să 
sărbătorim un an de la apariția Ho
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R.. cum 
r>e angajăm să muncim In viitor.

I
I
I
I

UI* t U .;V1 llrt** M 
de locuri I, I 
loturi 111 ; S

MUNCA ÎN CON- 
PROCES DE IN- 

CA-

PENTRU RETURUL CAMPIONATULUI

Se experimentează programările arbitrilor
cu ajutorul calculatorului electronic I

In meci amical,

AC. BOLOGNA - DINAMO
3-0 (1-0)

BOLOGNA (telex 
pondentul nostru).

de la cores-
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Convorbire cu ing. Andrei Rădulescu, președintele Colegiului central
rilor, teoretic, în cel mai scurt timp 
posibil. Cum se cere pe teren. Cît 
privește pregătirea fizică, s-a cerut 
tuturor ca antrenamentele să se des
fășoare încă din ianuarie, în aer liber, 
iar controlul medical să se efectueze 
cu exigența pretinsă unui sportiv.

— Dar, pentru o interpretare uni
tară a regulamentului de joc. unde 
au existat atitea discuții. ce s-a 
făcut 7

— Tocmai de aceea am pus accen- 
pe materialul de care am amintit, 
fost proiectate numeroase faze și 
căutat să stabilim în mod unitar, 
mai bună interpretare. Problema,

De eițiva ani, fostul jucător inter
național, ți mai tirziu arbitru, purtă
tor al ecusonului F.I.F.A., ing. Andrei 
Ilăduleseu, este președintele Colegiu
lui central al arbitrilor. Acum, in 
preajma reluării activității competitio
nale, in calitatea sa. el a simțit ne
voia unul dialog prin care să se facă 
cunoscute preocupările torului respec
tiv, privind buna desfășurare a acti
vității acestui eșalon din fotbalul 
nostru. Așadar, fără prea multă in
troducere, am început discuția cu 
Andrei Kădulescu, pe care o redăm 
in rinclurlle următoare.

— Mai iutii, am vrea să reamin
tiți sau mai bine zis. să faceți cunos
cute citeva din acțiunile Colegiului 
central pentru pregătirea viitorului 
sezon.

— Vâzind cum arată clasamentele, 
îndeosebi la Diviziile A și B, încă de 
la sfîrșltul turului am anticipat ceea 
ce. probabil, va fi in primăvară și 
am acționat ca atare. Numărul sporit 
de echipe care vor retrograda, ca și 
cele ce candidează la primele locuri 
vor face ca întrecerea să fie foarte 
disputată, arbitrajele avînd un rol 
major, dar și responsabilități supli
mentare în această privință. De ace
ea, Colegiul central a desfășurat o 
activitate intensă pe toată durata pe
rioadei precompetiționale. Voi aminti 
instructajul făcut unui număr de 
peste 600 de arbitri, în ședințe orga
nizate în șase centre din țară, la care 
au participat, lucru nou fată de anii 
precedenți, și cavaleri ai fluierului din 
Iotul C. Am dezbătut teme actuale 
care privesc fotbalul atît pe plan in
tern cit și internațional, avînd ca în
drumar și ‘ __ L.LL—-
duse de la seminarul care » avut Ioc 
la Macolin. __2_ ;_
ne metode de predare, accentul pu- 
nîndu-se îndeosebi, pe latura vizuală, 
realizată prin diapozitive, schițe, 
peste. o sută de fotgrafii cu faze de 
joc dintre cele mai controversate din 
punct de vedere al interpretării lor 
în litera regulamentului. Am avut 
la dispoziție și un film realizat de 
F.I.F.A.,' la Campionatul mondial din 
Mexic, prilej ou care am revăzut și 
echipa națională de atunci a Româ
niei.

— S-a făcui, cu aee«t prilej, ți o 
testare a arbitrilor 1 Caro au fost

citeva din materialele a-

S-au folosit cele mai bu-
Arbitrul se pregătește...

Desen de AL, CLENCiU

rezolvată nici pe plan in- 
E greu să spui unui arbi- 
fault sau obstrucție, unde 
lovitură liberă sau indi-

testare a arbitrilor 7 
concluziile colegiului 7

— De fiecare dată s-au ______
cunoștințele tuturor arbitrilor. în ge
neral, rezultatele eu fost bune 1 
soopul a fost o completare a baga
jului de cunoștințe, rezolvarea cazu-

Notă

verificat

insă, nu e 
ternațional. 
tru cînd e 
să dicteze ______  ____  ....
rectă, unde se termină jocul atletic 
»i unde Începe cel dur. Aici intervi
ne clasa conducătorului de joc, pre
gătirea sa, puterea de a discerne tn 
faza respectivă. Nu fcm neglijat nici 
etica profesională, comportamentul 
arbitrului, relațiile «ale cu echipele, 
eu conducătorii ți antrenorii lor, 
care-1 pot face pe un arbitru mai In
transigent «au mal indulgent.

— Ne aflăm eu puțin timp înaintea 
reluării Întrecerii șl Colegiul va tre
bui să înceapă greaua misiune de 
delegare a arbitrilor. Am ajuns la 
una din laturile ații de discutate ale 
activității forului pe care-1 conduceți. 
Ce preconizați in această direcție 7

— Este una dintre cele mat impor-

tante probleme, mereu supusă criti
cii și mereu generatoare de suspi
ciuni din partea unora. Aș vrea să 
reamintesc că a delega arbitri la o 
singură etapă cere o muncă intensă. 
Cred că e cazul să se ‘ știe că aceste 
delegări nu au fost șl nici pot fi o- 
pp.ra unei singure persoane. întot
deauna, delegările au parcurs trei 
etape : o comisie a Colegiului, for
mată din foști arbitri, oameni cu ex
periență, stabileau lista celor ce ur
mau să conducă meciurile. După a- 
ceea, conducerea Colegiului revedea 
această repartizare și o aviza, după 
necesarele îmbunătățiri. Și în ultimă 
instanță, o prezenta conducerii fede
rației. Cu toate eforturile, nu s-a 
putut elimina elementul subiectiv, 
căci delegările erau făcute tot de oa
meni iar părerile sînt alt de diferite.

— Am auzit eă pe viitor veți apela 
ia un computer. Așa este 7 Iu ce mă
sură sistemul poale să mulțumească 
pe toată lumea 7

— Intr-adevăr, ne-am gîndit să a- 
pelăm la tehnică, nu pentru a scăpa 
noi de critică, ci 
face un lucru bun, 
cit mai echitabilă, 
experimentăm in 
semnarea arbitrilor să se fac-ă cu a- 
jutorul unui „creier electronic".

— Care-1 procedeul ? Și ce s-a în
treprins practic 7

— Am luat lista arbitrilor din lotul 
A. pesta 30 la număr, și a altor 60, 
dintre cel mai buni din lotul B. care 
pot face tușă la Divizia A. I-am 
împărțit In grupe valorice, după pre
gătire, după experiență ți rezultatele 
de pînă acum. La fiecare s-au Indi
cat pe fișă unele „restricții", adică 
motivele pentru care nu pot arbitra 
o echipă sau alta. De pildă, Mircea 
Rotaru lucrează la calea ferată, șl nu 
poate conduce meciurile formațiilor 
Rapid și C.F.R. Cluj. Altul e ofițer și 
deci pentru el Steaua și A.S.A. Tg. 
Mureș nu sînt indicate. Mai sînt ar
bitri recuzați de unele formații sau 
alții care au cerut să nu conducă 
jocurile unor echipe. Am mai ținut 
seamă să nu programăm un arbitru 
de două ori In același oraș. Lista a- 
cestor „restricții" e lungă. Motive 
sînt destule. Toate aceste „amănunte" 
au fost date programatorului, care 
le-a introdus în calculator. Șf mașina 
a stabilit toate brigăzile oare vor ar
bitra meciurile diji retur la Divizia 
A, avînd grijă să ne indice și o re
zervă, In cazul că imul dintre titu
lari va deveni indisponibil. După stu
diul datelor, calculatorul a decis ș 
arbitrul de centru, tușierul I, tușierul 
II, rezerva.

Constantin ALtXB

din dorința de a 
util, o programare 

Am hotărît să 
acest retur ca de-

j REGRETE... ACTUALIZATE
I
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ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI
dutiv al C.N.E.F.S., adunările de . 
dări de seamă și alegeri, în asociații 
ți cluburi sportive, Vor începe la ' 
data de 1 aprilie. Dar, în materialul , 
difuzat organelor teritoriale se arată 
că adunările în asociațiile sportive J 
de ia sate pot avea loc și mai de- . 
vreme. Oricum ele trebuie astfel 
planificate incit să se încheie înain- ' 
tea începerii campaniei agricole de , 
primăvară. In acest sens, o serie 
de consilii județene, cum ar fi cele ' 
din Ilfov, Dolj, Teleorman, Arad au i 
și luat măsuri de rigoare organizînd 
instruirea întregului activ pentru 1 
declanșarea grabnică și în cele mal i 
bune condițiuni a acestei impor
tante acțiuni. '

Există certitudinea deplină că, i 
sub Conducerea organelor de partid, 
adunările și conferințele de dări 
de seamă și alegeri din cadrul miș- i 
cării noastre sportive vor constitui 
o amplă trecere în revistă a muncii 
desfășurate în anul care a trecut de | 
la apariția Hotărîrii C.C. al P.C.R,, 
vor jalona căile ce trebuie urmate 1 
in dezvoltarea și progresul continuu i 
ai acestei activități de interes na
țional.

(Urmare din pag. 1)

«ut, succesul îndeplinirii sarcinilor 
rol. mult sporite ca volum și ca 
Anvergură, trasate prin Hot&rîrea 
le partid, în care se accentuează 
•olul deosebit al verigilor de bâză 
Ale mișcării sportive, depinde — în 
tea mai mare măsură — 'de capaci
tatea persoanelor care vor facă 
parte din noile consilii ale asocia
țiilor. Se recomandă ca în această 
muncă obștească să fie aleși oameni 
cu experiență, care dau dovadă 
de pasiune față de activitatea spor
tivă, din conducerile Unităților sau 
ele diferitelor organizații de masă.

Ținîndu-se seama de obiectivele 
majore care stau în fața activi
tății sportive de masă, s-a hotărît 
ca în consiliile asociațiilor sportive 
să existe responsabilități precise 
tu asemenea probleme, cum ar fi 
vCupa fi crosul tineretului’, Com
plexul polisportiv „Sport și sănă
tate" și gimnastica la locui de

tnuncă, socotitidu-se că aceste acți
uni reprezintă pirghiile principale 
și direcțiile definitorii ale muncii 
de viitor» pentru atragerea unui 
număr cit mai mare de cetățeni, a 
Întregului tineret în practicarea sis
tematică și regulată a exercițiilor 
fizice și sportului.

In Conformitate cu reglementările 
în vigoare, asociațiile sportive șco
lare vor alege președinți din rîn- 
durile celor mai silitori și mai har
nici elevi, precum și președinți de 
onoare, funcție ce va fi atribuită 
unor call re didactice, cu dragoste și 
pasiune pentru sport. De asemenea, 
asociațiile sportive din întreprin
deri, instituții, cooperația mește
șugărească și din mediul rural — 
în funcție de specificul local șl ce
rințele activității concrete — not 
aleg® ți președinți de onoare. Se 
recomandă ca din consiliile asocia
țiilor sportive să facă parte un nu
măr corespunzător de femei.

Potrivit Indicațiilor Biroului Exe-

CONCEDII Șl EXCURSII 
PRIN OFICIUL JUDEȚEAN

DE TURISM
OFICHLE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țoră pun Io dispo

ziția publicului pentru lunile februarie și martie, bilete la odihnă șl tra
tament in următoarele stațiuni î

Odihnă : Borsec, Bușteni, Moneaso, Păltiniș, Predeol, Sinaia, Sovata, 
Tușnad, Balvănyos, Izvoarele (Maramureș), Lacu Roșu.

Tratament : Borsec, Bazna, Butioș, Cociulata, Câlimăneștî, Eforie 
Nord, Olonești, Ocna Sibiului, Puciooso, Sovata, Sinaia, Sîngeorz-băi, 
Slănîc Moldova, Covasna, BaivănyoS, Moneasa, Geoagiu-băi.

Tariful de transport pe C.F.R. șl I.T.A. pentru posesorii biletelor la 
odihno și tratament în stațiunile sus menționate este redus cu 50’/».

Copiii pînă la 14 ani beneficiază de reducere de 50% la tariful 
de cazare și masă.

★
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM vă invită să participați în această 

perioadă la excursiile organizate pe diferite itinerare în țară și străi
nătate.

Procurarea biletelor și înscrierea Ia excursii se face la toate sediile 
oficiilor județene de turism și filialele întreprinderii de turism, hoteluri 
și restaurante din București.

PUBLITURISM

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

Cu puțin timp în urmă, divizionara 13, 
Curvluul Hunedoara a susținut un meci 
de verificare cu Jiul Petroșani. Uli o- 
bișnult meci de pregătire, al cărui re
zultat contează mal puțin, altele fiind 
obiectivele urmărite de antrenori. To
tuși, echipa siderurgițtUor hunedorenl 
a cîștlgat acel meci prin golurile mar
cate de Preda și Nanos două nunte- 
pentru foarte mulți dintre Iubitorii fot
balului. necunoscute — dar care ne-au 
atras m mod deosebit atenția. Pentru 
că , le-am mal intîinH cîndva, nu cu 
mult timp în urmă, tn vara anului 
1972. Atunci cînd Grupul școlar siderur- 
gist Hunedoara a triumfat într-o com- 
peuție ce devenise tradițională șl care 
se bucura de o frumoasa popularitate : 
campionatul republican al școlilor pro
fesionale. Disputat la București, turneul 
final al respectivei ediții a evidențiat 
pregnant elteva nume, printre ele afltn- 
du-se șl ceic «ie hunedorentlor Nanos 
Preda, Galan, trei jucători ajunși, ai 
ciun, să apere culorile echipei de seni
ori din orașul „«■etății de foc-.

Am scris, cu aproape doi ani în urmă, 
că nimic nu-1 va împiedica să urce 
treptele fotbalului nostru divizionar, așa 
«uhț; »u făcut-o și aiți tineri jucători 
(Ca dar, ZiUer, Rodnic etc.) partlcipanțl 
la campionatul școlilor profesionale, 
desființat în toamna anului trecut, ca 
urmare a unei hotărîrl pripite. în mo
mentul cînd revista. „FOTBAL" a luat 
pentru prima dată, atitudine împotriva 
unei ăstei de decizii nechibzuite, mai 
mulți profesori <je la școlile vizate și-au 
manifestat regretul, neînțeleglnd rațiu
nea desființării. Unii dintre ei ne-au ți 
scris. Semnificativă, tn acest sens e o 
corespondență pe cere ne-a trimis-b din 
Iași, prof. Leonid Antolii, de la școala 
profesională Nlcollna, care protesta ve
hement. considertnd dispariția campio
natului drept „o lovitură sub centură, 
dată fotbalului școlar. întrecerea tre
buia organizată pe baze noi, nu des
ființată". Aceeași idee a fost împărtă
șită _ șl de Ministerul Educației șl Invă- 
țămtatulul — Direcția sport. Dar. pro
babil că atunci cînd s-a hotărît ceea ce 
nu trebuia să se hotărască, nu au fost 
luate în considerație părerile oamenilor 
care cunoșteau, plnă la detaliu, cum se 
prezintă lucrurile.

Și poate că n-am fl revenit asupra 
acelui campionat disputat, dacă uu 
ne-ar fi atras atenția o nouă știre, la 
fel de semnificativă ca șl prima. Dra- 
goș Cojocarii, antrenorul echipei bra
șovene Tractorul, declara, zilei» trecute, 
că și-a întărit iotul echipei cu doi ju
cători tineri, in eare-și pune mari spe
ranțe 1 Gheorghe Vighecl și Ghefastm 
Chioreanu. Primul este fundaș. Cei de 
al doilea... „unul dintre cei mal tehnici 
mijlocași ai turneului, eu mare rază de 
acțiune, intercalat deseori în linia de 
atac a echipei Sale".

A echipei sale .Tractorul" cIșHgătoaroa 
ediției din 1973 (ultima, din păcate I) 
a campionatului republican al școlilor 
profesionale j 2

Laurențiu DUMITRESCU

LOTO #PRONOSPORTii
IV/
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LA 1 MARTIE 1974 — TRADIȚIONALA TRAGERE EXTRAORDINARA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI

VINZARE A BILETELORULTIMELE TREI ZILE DE

La această tragere se extrag 52 
de numere în 6 extrageri pe trei 
faze. Cîștigurile acordate la faza a 
III-a se suportă din FOND SPE
CIAL. Se acordă cîștiguri pentru 3 
numere d’n 20 și din 24 extrase. 
Din fondul special se acordă anu
mite cîștiguri ca : autoturisme 
„Moskvicî 408/412“ și diferența în 
numerar pînă la 100.000 lei, ex
cursii pe Coasta Dalmației și Turul 
Poloniei Alte amănunte găsiți 
prospectele tragerii ce se află 
agențiile Loto-Pronosport.

în 
în

Redăm cîștigătorii excursiilor a- 
tribuite la Tragerea excepțională 
Pronoexpres din 17 februarie 1974 :

CATEG B: 1. Bozian Petre din 
Vaslui și 2. Ghidiu Ilie din Bucu
rești, fiecare cite o excursie în Ita
lia de 2 locuri plus diferența în nu
merar pînă la 50.000 lei.

CATEG. C : 1. Lorincz Ștefan din 
Ocna Mureșului, jud. Alba ; 2. Ște- 
fea Romulus din Sebiș, jud. Arad ; 
3. Sutâ ’ ’ '
Mureș ; 
reș ; 5.

loan din com. Chibed, jud.
4. Kiss Carol din Tg. Mu- 
Olaru Gheorghe din com.

ROLUL Șl SEMNIFICAȚIILE
Una din condițiile eficace! des

fășurări a perioadei de pregătire 
pentru sezonul de primăvară e 

și aceea a organizării unui temei
nic program de meciuri de verifi
care. Antrenorii solicită, de aceea, 
turnee peste hotare sau invitarea 
unor formații străine la noi. Sigur 
că 
că e vorba de echipele eșalonului 
de ■“
în dorința de a se menține la con
dițiile jocului modern, caută să 
împlinească și această cerință a 
pregătirii.

Ultimele sezoane au văzui, in 
consecință, eforturi — de 
ori încununate de succes — 
Sectorului internațional al F.R.F. 
cît și al unora (subliniem numai 
al unora) dintre conducerile clu
burilor și asociațiilor din prima 
sau secunda divizie în această di
recție. S-au stabilit frumoase și 
statornice relații cu multe cluburi 
de peste hotare, din zone mai apro
piate sau mai îndepărtate. Legă
turile acestea s-au amplificat, ast
fel că volumul partidelor disputate 
de echipele noastre în aceste cî- 
teva săptâmîni ale anului 1974 au 
crescut considerabil raportat la ac
tivitatea fotbalului nostru în a- 
ceeași perioadă a anului trecut.

Astfel, în zilele care au trecut 
de. la începerea noului an. forma
țiile românești au susținut 80 de 
partide internaționale, în depla
sare avînd loc 59, iar pe terenu
rile din țara noastră fiind orga
nizate ăl de întilniri. In ianuarie- 
februarie 1973 s-au desfășurat 61 
de jocuri, Este, cum spuneam, o 
creștere sensibilă dacă ne gindim 
și la perioada foarte scurtă în care 
au avut loc aceste partide. Echi
pele românești au jucat cu echipe 
din Albania, Bulgaria, Turcia, Ku
weit, Liban, Siria, Polonia Iran, 
Italia, Iugoslavia, Libia, Grecia, 
Cehoslovacia, Japonia etc.

Acest mic bilanț, prilejuit de în
cheierea acestei „campanii de tur
nee", un obiectiv important, așa 
cum arătam, pentru perioada de 
pregătire a noului sezon, obligă

nu e nevoie să mai subliniem

performantă. Fotbalul nostru.

multe 
atît ale

însă și la Amintirea obligațiilor 
care decurg din angajarea lor. Se 
știe, scopul partidelor e desăvîrși- 
rea formei, verificarea formulelor 
de echipă etc. Dar, totuși, nu poa
te fi abandonată, neglijată și mi
siunea de reprezentante ale fotba
lului nostru pe care formațiile ce 
se deplasează peste hotare sau pri
mesc oaspeți din afară granițelor 
o au. Pe de o parte, deci, e aceas
tă obligație a onorabilei reprezen
tări a soecerului românesc, indi
ferent de etapa perioadei de pre
gătire. După cum mai există ți as
pectul asigurării pe mal departe a 
programului internațional al for-

făcut o parti- 
publicului din 

părut 
de vigoare. Internaționalii 

în

Echipa Dinamo a 
dă modestă în fața 
Bologna. Bucureșteni? au 
lipsiți 
Dinu și Dumitrache au fost 
formă slabă. Acesta din urmă a și 
acuzat o lovitură la genunchi, pă
răsind terenul ]a pauză. Cel mai 
bun jucător dinamovist a fost Nun- 
weiller 
menea, 
hilarea 
pentru 
solarea 
12), Georgescu (min. 
nu (min. 56).

Echipa bologneză a arătat lucruri 
interesante, întinerirea ei 
justificată.

Golurile au fost. înscrise 
Sartori (min. 9) în urma 
combinații cu Novellini ; ! 
(min.
Golul trei : același Savoldi (min. 72),

Gazonul, în perfectă stare. Frig. 
Spectatori, aproximativ 6 000. Ra
port de cornere: 9—5 pentru Di
namo (în prima repriză, 3—2 pen
tru Bologna). Arbitru : Trinchieri.

A.C. BOLOGNA : Ruso — Capo- 
rale, Rimbano — Battisodo, Crescl, 
Gregori — Sartori, (min 68 Vieri), 
Pecci, Savoldi, Colomba, Novelini.

DINAMO BUCUREȘTI : Constan- 
tinescu----- G. Sandu (min. 68)
Cheran) Sătmăreanu, Dobrău, De- 
leanu — Dinu, D. Georgescu, Nun- 
weiller VI — S&lceanu, Dumitra 
che (Fl. Dumitrescu min. 46), Lu
cescu.

VI. Sătmăreanu, de ase- 
a muncit mult pentru ani- 
lui Savoldi. O mențiune 

Lucescu. Dinamo are con- 
a trei bare: Deleanu( min.

33) și Sălcea-

părînd

astfel: 
unei 

Savoldi 
52), după o acțiune rapidă.

CESARE TRENTINI

ANALIZA la f.c. constanța

Ieri, la sediul clubului de pe li- 
tdral a avut loo plenara lui F. C. 
Constanța In cadrul căreia preșe
dintele Foti D. Fotl a ținut un 
amplu referat în care s-a analizat 
activitatea echipei de fotbal pe 
anul 1973. Totodată au fost luate 
unele măsuri în Vederea unei com
portări superioare a formației con- 

•stănțene în returul campionatu
lui în așa fel incit să poată fi a- 
tins obiectivul propus : ocuparea 
unul loo fruntaș în clasament.

TURNEEL OR
mațiilor noastre. Or dacă nu se tor 
realiza jocuri de calitate, atractive, 
sigur că dorința de a se reînnoi 
invitația de către clubul organiza
tor nu va mai fi așa de 
însăși perspectiva invitării 
tor formații românești în 
tivul oraș scade.

Iată de ce, subliniind 
străduințelor forului
specialitate și a cluburilor 
s-au preocupat de organizarea 
neelor vom atrage atenția și 
pra obligațiilor pe care le au 
tnațlile desemnate să efectueze sau
să organizez» asemenea meciuri 
internationals.

mare și 
și a al- 
respec-

reușita 
nostru de 

care 
tur- 
asu- 
for-

MECIURI AMICALE

Bara, jud. Timiș șl 8 Andre- 
escu Nicolae din București, fiecare 
cîte o excursie de 1 loc în R. D. 
Germană, plus diferența în nume
rar pînă la suma de 37.236 lei.

(Continuarea listei cîștigătorilor se 
va face în numărul de mîine).

• Astăzi este ultima zi pentru 
procurarea biletelor pentru tragerea 
Pronoexpres de mîine.

CÂȘTIGURILE TRAGEBB PRONO
EXPRES DIN 26 FEBRUARIE 1974 I
Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 10”,« 

a 73 206 lei ; Cat. 2 : 3 variante 2S% a 
13 557 iei și 6 variante 10% a 5 423 iei ; 
Cat. 3 : 21.50 a 3 405 lei ; Cat. 4- 49,90 a 
1497 lei ; Cat. 5 : 141,53 a 517 iei; Cat. 
6 : 4 687,25 a 40 lei.

Extragerea a It-a : Cat. a : 1 variantă 
25% a 85135 iei ; Cat. B : 12,25 a 6 321 
lei : Cat. C : 58,lo a ’ 333 lei; Cat. D: 
2 482,65 a 60 lei; Cat. E: 145.33 a 200 let; 
Cat. F; 3112,45 a 40 lei.

Cîștigul de categ. 1 (10%) a revenit 
participantului FLORIAN TUCUDEAN 
din Bistrița, iar cîștigul de categoria A 
(25%) lui GHEORGHE GHEORGHIU, din 
Cluj. Ambii au dreptul, la alegere, să 
opteze pentru un autoturism „Dacia 
1300“ ți diferența tn numerat, sau 
suma Integrală.

Prezentăm și astăzi rezultatele unor 
desfășurate sîmbătă și duminică

MUREȘUL DEVA —
GAZ METAN MEDIAȘ 2—1 (1—1)
După o repriză echilibrată, gazdele 

reușesc să termine învingătoare. Au 
marcat : șchiopu (min. 28), Cojocaru 
(mîn. 80) pentru Mureșul respectiv, 
Moraru (min. 30j.

I. JURA, coresp.
C. $. SF. GHEORGHE — 

METROM BRAȘOV 1—3 (0—1)
Gazdele au jucat bine, însă portarul 

Făgăraș i-a privat pe localnici de un 
meci egsl. Metrom s-a dovedit calmă 
în apărare, iar pe înaintare mal eficace. 
Au marcat : Paraschîveseti (mln. 40), 
Furnici (mln. 63) șl Gane (mln. 70) pen
tru brașoveni, respectiv, Boitor (riUn. 
S3 — din 11 m)

ȘTIINȚA BACĂU — 
PROGRESUL BRĂILA 1—1

Meri echilibrat. Studenții sînt, 
tn căutarea formulei de atac. . . 
ni s-au părut bine puși la punct, au 
înscris ; Grosaru (mln, 69) pentru știin
ța ți Ologu (min. 75) pentru Progresul.

METALUL PLOPENI — 
C. S. TIRGOVIȘTE 3—1 (1—1)

Cele două divizionare B «-au întîlnlt 
într-o utilă partidă de verificare, urmă
rită cu Interes de către spectatori. Me
talul Plopeni a eSștigat cu S—1 (1—1), 
prin punctele marcate de Alexe, Drago- 
mlr și Spiridon, pentru tîrgovlștenl a 
înscris Sava, din 11 m.

Fl. Popescu — coresp.
C.S.U. GALAȚI —

SPORT CLUB TULCEA 4—1 (0—1)
Joc plăcut cu multe goluri. Au mar

cat: Girip (min. 52 autogol), Ene, (nițn. 
69), LChăduș 
86), respectiv 
V. Paladescu

(0—0)
se pare, 
Oaspeții

(mln. 721 șl Stoica (mln. 
Leca (min. 34). A condus 
(GalatD.

D. AI.DEA, coresp.
SF. GHEORGHE —UNIREA

A. S. MIERCUREA CIUC 1—0 (1—0)
Ambele echipe au avut rte întruntat 

vremea rece șl terenul alunecos. Gaz
dei® au jucat mai bine. Singurul goi 
ai partidei a fost înscris de Difrea (min. 
33).

Gh. BRIOTA-coreso.
C.S.M. SUCEAVA —

OLIMPIA SATU MARE 1—1 (0—1)
Ambele formații au oferit numeroșilor 

spectatori un joc interesant, presărat cu 
multe faze spectaculoase. Au înscris : 
Both (min. 22) pentru Olimpia, respectiv 
Gherine (mln. 65).

C. ALEXA-coresx>.
CARPATI BRAȘOV — 

I.C.I.M. BRAȘOV 2—0 (0—0)
Divizionara B s-a Impus In finalul 

.partidei. Demnă replica viguroasă a for
mației I.C.I.M., care se anunță o can
didată la șefia seriei a xn-a a Diviziei 
C. Au marcat: Moraru (min. 37) șt 
Ardcieanit (min. 39)

C. GRUIA-Corcsp.

partide de verificare-antrenament

CHIMIA BRĂILA —
C. GALATI 3—3 (1—1)
echilibrată, în care divizionara 

a tih'ut în șah fqr-

F.
Partidă

C, Chimia Brăila, _ ___ , ... _
rnația gălățeană. Au marcat : Leu (min. 
15 și 60), Chitu (min. 88) pentru gazde, 
respectiv Ion Ionică (min. 3), Onofrel 
(mln. 47) și Morohai (min. 85).

I. BALTAG-coresn.
' UNIREA FOCȘANI — DINAMO 

BUCUREȘTI (TINERET) 1—1 (0—0)
Meci atractiv, de bun nivel tehnic. Au 

marcat : Bragu (mln. S3 — din 11 m) 
pentru Unirea, respectiv, Fieraru (min. 
50), pentru bucureșteni.

V. MANOLUJ-coresp.
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 

F.O.B. BALȘ 4—0 (1—0)
Craiovenli și-au depășit adversarii din 

toate punctele de vedere. Au marca, : 
Pelea, Bichea, Bondrea șl Cebuc (auto
gol).

$t. GUBGUI-coresp.
PETROLUL VIDELE — 

PROGRESUL BUCUREȘTI 0—1 (0—0)
In prima parte a Intîlniril bucureșteni i 

au creat o sumedenie de acțiuni la 
poarta talentatului Birlă. dar pripeala 
lui I. Sandu, Batacliu sau Țevi, ca și 
intervențiile excelente ale portarului 
Birlă nu le-au permis deschiderea sco
rului. De cealaltă parte, citeva atacuri 
periculoase inițiate de Borțea i-au dat 
posibilitate lui-plopeanu să se remarce. 
La reluare Progresul domină autoritar 
șl reușește să înscrie unicul gol al par
tidei prin Țevi (min. 80), care a trimis 
In plasă o minge respinsă de Bîrlă, la 
un șut puternic al lui Apostol.

Pa vet PEANA
TEXTILA ODORHEf — 

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 1-0 (1—0)
Peste 2 500 de spectatori au aplaudat 

victoria echipei locale, obținută în urma 
unui joc de bun nivel tehnic. A marcat 
Bereș (min. 31).

A. PIALOGA-coresp. 
VICTORIA ROMAN — 

UNIREA IAȘI 3—2 (3—0)
Meci dinamic, numeroase faze de poar

tă. Au înscris : Codin (min. 17). Dafi- 
nescu (min. 34 și 44) pentru gazde, res
pectiv, Mnntcanu (min. 64) șl Arhtd 
(mfn. 87).

G. GBOAPA-coresp.
C.F.R. TIMIȘOARA — 

UNIREA ARAD 0—1 (0—1) 
marcat Merea (min. ,34).

St. MABTQN-coresp.
PRECIZARE

D:ntr-o greșită recepție telefonică, re
zultatul meciului Olimpia — Jiul Petro
șani, disputat la Oradea in cadrul „Cu
pei Primăverii" a apărut în ziarul de 
ieri cu scorul de 1—6 în favoarea fotba
liștilor din Petroșani. Rezultatul rea:, 
cel înregistrat pe teren, a fost 1—o pen
tru Olimpia Oradea, prin punctul# in- , 
'scris de Stan, de la Olimpia, in mln. 61.

A
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PROGRAMUL COMPLET AL ÎNTRECERILOR
CELEI DE A Vlll-a EDIȚII

MASCULIN
între 28 februarie și 10 martie se dispută în 11 orașe din R.D. Germană 

(Karl Marx Stadt, Gera, Erfurt, Schwerin, Bostock, Wismar, Brandenburg, 
Haile, Magdeburg, Dessau și Berlin) cea de-a 8-a ediție a campionatului mondial 
de handbal masculin. Edițiile anterioare s-au disputat în 1938— în Germania 
(locul I GERMANIA). 1954 — în Suedia (locul I SUEDIA), 1958 — in R.D. Ger
mană (locul I SUEDIA), 1961 — în R.F. Germania (locul I ROMANIA), 1964 — 
Cehoslovacia (locul I ROMANȚA), 1967 — în Suedia (locul I CEHOSLOVACIA), 

și 1970 — In Franța (locul I ROMANIA).
Pentru ediția a Vlll-a s-au calificat în turneul final 16 reprezentative 

naționale: primele 8 clasate la J.O. din 1972 (IUGOSLAVIA, CEHOSLOVACIA, 
ROMANIA, R.D. GERMANA, U.R.S.S., R.F. GERMANIA. SUEDIA șl UNGARIA) 
șl 8 echipe clasate pe locul I în grupele de calificare. Este vorba de formațiile 
DANEMARCEI (grupa I Europa, în care au mal jucat Luxemburg șl Belgia), 
ISLANDEI (grupa a Iî-a Europa, în care au mal jucat Franța și Italia), BUL
GARIEI (grupa a in-a Europa, în care au mai jucat Norvegia șl Finlanda), 
POLONIEI (grupa a IV-a Europa, în care au mal jucat Olanda șt Elveția), 
SPANIEI (grupa a V-a Europa. în care au mal jucat Austria șl Portugalia), 
S.U.A. (grupa America, în care au mal jucat Argentina șl Brazilia), ALGERIA 
(grupa Africa. în care au mal jucat Tunisia șl Guineea), șl JAPONIA (grupa 
Asia. In care a mal jucat Israelul).

Meciurile programate de actual* ediție * C.M. se vor desfășura astfel :

PROGRAMUL INTILNIRILOR DIN GRUPE
GRUPA A GRUPA C

Cehoslovacia . 
R.F. Germania 
Danemarca . . 
Islanda .

1979
3
8

13
12

C.M. 1970 J.O.
. locul 7
. locul 5
. locul 4 
. locul 11

M FEBRUARIE 
Karl Marx Stadt

Or* 18,30: Cehoslovacia — Islanda 
(arbtri: Bolstad-Larsen. Danemarca) 
Or» 20 : R.F. Germania—Danemarca 

(Simanovîcl—Valclci, Iugoslavia)
1 MARTIE

Gera
Ora 18.30: Cehoslovacia—Danemarca 
(Kuesul—Vitols. U.R.S.S.)

Erfurt
Ora 18,30: R.F. Germania—Islanda 
(Simanovicl—Valclcl, Iugoslavia)

3 MARTIE
Karl Marx Stadt

Ora 18: Cehoslovacia—R.F. Germania 
(Kuesul—Vitols, U.R.S.S.)

Erfurt
Ora 18: Islanda — Danemarca 
(Bolstad-Larsen. Norvegia)

I 
fI
I

Or» »: Suedia

I'...
II

Suedia 
Polonia 
Spania

GRUPA B
' a

p a

9

1970
3
T

10
ÎS

Ora

C.M. 1970 J.O.
.locul 1 
•locul 6 

. . necalif, 
necallf.

3 FEBRUARIE
Schwerin

18.30: ROMANIA—POLONIA 
(Keszthelyj—Markl, Ungaria)
Or» 20: Suedia — Spania 
(Malek—Osman, Tunisia)

1 MARTIE
Rostock

Ora 18 : ROMANIA — SPANIA 
(Mălek—Osman, Tunisia)

Wismar
~_::Uu ■— Poloni* 

(Siebert—Singer, R.D. Germană)
3 MARTIE
Schwerin

Ora 18 : ROMANIA — SUEDIA 
(Siebert—Singer, R.D. Germană)

Rostock
Or» 18 : Polonia — Spania 

(Keszthelyl—Marki, Ungaria)

JUNIORUL A. KUKI
OBȚIN RECORDURI MONDIALE

de St. Sebastian, a avut Ioc 
mondial de ciclocros re- 

revenit

fața vest-germanei Edith

SOFIA, 25 (Agerpres). — Cu pri
lejul campionatelor de haltere ale 
Bulgariei, care se desfășoară la 
Burgas, au fost stabilite două noi 
recorduri mondiale. La categoria 
cocoș, Atanas Kirov a obținut la 
cele două stiluri un total de 260 kg. 
Vechiul record era de 257.500 kg și 
aparținea aceluiași sportiv. în limi
tele categoriei semigrea, Andon Ni- 
kolov a realizat la stilul „aruncat" 
170,500 kg, întrecînd cu 0,500 kg ve
chiul record, care era deținut de so
vieticul David Rigert.

LA TURNEUL DE LA PRAGA UN EXCELENT LOC III

L* Mttnchen *u iu*t «finit e*mploca- 
tel« internaționala da tenis de masă al» 
R.F. Germani*. în ultimele două prob* 
ale competiției, favorițil »u cîștigat fără 
emoții. Proba de simplu masculin a re
venit suedezului Kjell Johansson, care 
a dispus cu 3—0 (21—16, 22—20, 21—16) 
de compatriotul său Stellan Bengtsson. 
La feminin, primul loc a fost ocupat 
de Clu Hiun Sook (Coreea de Sud). în
vingătoare CU 3—1 (21—18, 20—22, 22—20, 
21—13) în fața vest-germanei Edith 
wenzeL

Sîmbătă și duminică, la Praga, 
s-au disputat întrecerile unui tur
neu internațional de lupte greco- 
romane pe echipe, la care a par
ticipat și formația Dinamo Bucu
rești, în rîndul căreia s-au numă
rat sportivi bine cotați în arena 
internațională, ca Nicu Gingă, Ni
colae Martinescu, Ion Păun, Victor 
Dolipschi, Adrian Popa, Ion Ena
che, Vasile Fodorpatachi, Cornel 
Ionescu. Sportivii români, însoțiți

In apropiere 
campionatul 
zervat amatorilor. Victoria a 
belgianului Robert Vermeire care a par
curs 21.680 km în lh 08:10. Este pentru 
a treia oară cînd Vermeire intră în po
sesia titlului. El a mal cîștigat în anii 
1970 șl 1971. Pe locul doi s-a clasat cam
pionul lumii de anul trecut. Klaus l’e- 
terthaler (R.F. Germania), la 1:13. _ iar 
locul trei a fost ocupat de '
Teicheber (R.F. Germania) - 
Italianul Franco Vagneur a 
locul 4, urmat de polonezul■
Proba de echipe din cadrul 
internaționale de spadă de la

în turneul de floretăde antrenorii Ion Cernea și Dumi
tru Cuc, s-au comportat la înălți
mea prestigiului de care se bu
cură sportul luptelor din tara 
noastră în arena internațională și 
s-au clasat pe locul 1 în întrece
rea cu o serie de formații valo
roase. în afara echipei gazdă. 
Ruda Hvezda Fraga, la întreceri 
au mai participat formațiile Uj- 
pesti Dozsa și Gwardia Varșovia, 
în confruntarea cu aceste adversa
re echipa Dinamo București a ob
ținut de fiecare dată victorii cla
re, făcînd o frumoasă propagandă 
sportului luptelor din România. 
Luptătorii dinamoviști i-au învins 
pe cei de la Gwardia cu 8—0, pe 
cel de la Ujpesti Dozsa și Ruda 
Hvezda cu 7—2. Cea mai frumoasă 
comportare, dintre luptătorii ro
mâni, au avut-o Nicolae Martines- 
cu, Ion Enache, Ion Păun și Adrian 
Popa.

Celelalte rezultate : Ujpesti Doz
sa — Gwardia 7—2 ; Ruda Hvezda 
— Gwardia 8—2 ; Ruda Hvezda — 
Ujpesti Dozsa 6—3.

de la Leningrad

.... iar Ekerhard 
- la 2:26. 
sosit pe
Pdewlak.

eomoettțlel 
_____ ,_________ „__  . Tallin s-a 
încheiat cu victoria selecționatei orașu
lui Tallin. învingătoare cu 8—7 în fi
nala susținută cu formația Ungariei. De 
remarcat că scrimerii maghiari au con
dus cu 5—0. Pe locul trei s-a clasat 
reprezentativa R.S.F.S. Rusă.

Turneul internațional de flore- 
tă-bărbați de la Leningrad a consti
tuit un mare succes al tinerei ge
nerații de trăgători. Victoria a re
venit vicecampionului mondial de 
tineret din 1973, Matthias Behr 
(R.F.G.), după baraj cu unul din 
exponenții noului val al scrimei so
vietice, Iuri Cij. Un foarte meri
tuos loc HI a obținut juniorul nos
tru Adalbert Kuki. Elevul antre
norului emerit Al. Csipler l-a pre
cedat în clasamentul final pe ex
perimentatul floretist sovietic Vasil 
Stankovici.

CLASAMENT : 1. Matthias Behr 
(R. F. Germania) 4v. d.b. ; 2. Iuri 
Cij (U.R.S.S.) 4v d.b. ; 3. Adalbert 
Kuki (ROMÂNIA) 3v; 4. Vasil
Stankovici (U.R.S.S.) 2v ; 5. V. Isa
kov (UR.S.S.) lv ; 6. J. Gil (Cuba)

S. SMITH ÎNSCRIE PRIMA VICTORIE!

oara campioană mondiala, inepuizabila patinatoare olandeza

(S.U.A.) — Dick Crealy (Australia) a 
dispus cu 6—7, 6—4, 6—4 de cuplul 
australian Ross Case—Geoff Masters.

Pentru a treia
Atje Keulen-Deelstra (35 ani!) clștigă în 1:28,91 cursa de 1000 m, înain
tea sovieticei Nina Statkievici Telefoto : A.P.-AGERPRES

La Berlin s-au încheiat campionatele de 
atletism pe teren acoperit ale R-D. Ger
mane. în ziua a doua de concurs au 
fost Înregistrate o serie de performanțe 
de valoare mondială. Astfel, în proba 
feminină de săritură în lungime, Angela 
Schamlfeld a realizat 6,68 m, iar în pro
ba de aruncare a greutății, Marianne 
Adam a terminat învingătoare cu rezul
tatul de 19,55 m. Cursa de 1 500 m a fost 
cîștlgată de Karin Krebs-Bumeleit 
cu timpul de 4:16:10. în concursul mas
culin, cel mai bun rezultat a fost obți
nut de Frank Wartenberg. învingător în 
proba de săritură în lungime cu 8,01 m. 
Pe locul secund s-a situat Max Klaus 
— 7,94 m,

în „Cupa campionilor europeni" la 
handbal feminin s-au disputat două par
tide retur, contînd pentru sferturile de 
finală. La Budapesta, echipa locală 
Vasas a învins cu scorul de 16—îă (9—7) 
formația Radnicki Belgrad. învingătoare 
în primul joc cu scorul ‘ "* " '
batistele iugoslave s-au i 
semifinalele competiției, 
calificarea în semifinale 
R.F. Germania, echipa : 
den, care a cîștigat cu 16- ...
susținut pe teren propriu cu Ț.S.K.A. 
Sofia.

1972
4
o

14
11

C.M. 1970 J.O.
. locul 2 
, locul 9 

i s .necajlf.
s . .locul 10

Î8 FEBRUARIE 
Berlin

Ora 18,30: R.D. Germană—Janonia 
(Nemec—Vorreth, Cehoslovacia)
Ora 20: U.R.S.S.—S.U.A. 

(Helemejko—Jaworski, Polonia)
1 MARTIE 

Brandenburg
Or» 18: R.D. Germană — S.U.A. 
(Ovdal—Rodii. Danemarca)
Ora 20: U.R.S.S. — Japonia 
(Helemejko—Jaworski, Polonia)

3 MARTIE
Berlin

Ora 18: R.D. Germană — U.R.S.S.
(Ovdal—Rodii, Danemarca)

Brandenburg
Ora 18: S.U.A. — Japonia
(Nemec—Vorreth, cehoslovacia)

B.D. Germană 
U.R.S.S. . 
S.U.A. . 
Japonia .

GRUPA D
C.M. 1970 J.O. 

Iugoslavia . î . locul s 
Ungaria „ Jocul 8
Bulgaria s « . . necalif. 
Algeria . . necalif.

S3 FEBRUARIE
BaRe

Or» 18,80: Iugoslavia — U.,___
(Reîchal—Tetens, R.F. Germania) 
Or* 20: Ungaria — Algeria 
(Carissen—Larsson, Suedia)

1 MARTIE
Magdeburg

Or* 18.80: Iugoslavia — Algeria 
(Cîrligeanu-Sidea, România)

Dessau
Or* 18,30: Ungaria — 
(Reichel—Tetens, R.F.
> 3 MARTIE

Halle
Ora 18.30 • iugoslavia — 

(Cartsson—Larsson, Suedia)
Dessau

Ora 18: Bulgaria—Algeria 
(Cîrligeanu-Sidea, România)

. 1972
1
8 

necallf. 
necallf.

Bulgaria

Bulgaria
Germania)

Ungaria

PROGRAMUL INTILNIRILOR DIN SEMIFINALE

PE GHEAJĂ Șl PE ZĂPADĂ

NEW YORK. — Turneul de la Uni
ondale (statul New York), contînd 
pentru grupa a 2-a a Circuitului 
WCT, a fost cîștigat de tenismanul > 
american Stan Smith. în revenire de 
formă. Stan Smith l-a învins cu 6—4, 
3—6, 6—3 pe_ asul australian John 

turneu pe 
din vara anului 
în finala probei 

Jeff Borowiak

asul 
Newcombe. Este primul 
care-1 clștigă Smith 
trecut, la Baastad. 
de dublu, perechea

SALISBURY. — Jimmy Connors a 
obținut cea de-a patra victorie inter
națională din acest sezon cîștigînd 
,,indor-ul“ american. In finală, Jimmy 
Connors l-a întrecut în trei seturi : 
6—4, 7—5, 6—3 pe jucătorul sud-afri- 
can Frew McMillan.

de 12—3, hand- 
califlcat pentru 
A mal obținut 
și campioana 
Eintracht Min- 

i—9 (10—6) tocul

GRUPA A
Locul I din grupa A (A 1)
Locul I din grupa B (B 1)
Locul n din grupa A (A 2)
Locul II din grupa B (B 2)

GRUPA B
Locul I din grupa C (C 1)
Locul I din grupa D (D i)
Locul n din grupa C (C 2)
Locul II din grupa D (D 2)
Rezultatele din preliminarii ale 

echipelor calificate din aceeași grupă 
contează In semifinale.

5 MARTIE
Karl-Marx Stadt

Ora 18,30: A 1 — B 2

PROGRAMUL
9 MARTIE

Berlin
16,30: finala pentru locurile 7—9Or« _______

i (A 4 - B 4)
Ora 18 : finala pentru locurile 3—i 

(A .2 — B 2)

Ora

Or*

Ora

Ora

18,30:

It,30

15,30:

15,30:

Halle
A 2 — B 1 

Schwerin
C 1 - D 2

Magdeburg
C 2 — D 1

7 MARTIE 
Schwerin

A 1 — B 1
Karl Marx Stadt

2Or* 10,30: A

Ora 10,30

Ora 10,30:

C

C

— B 2
Berlin

1 — D 1 
Dessau

2 — D 2

FINALELOR
10 MARTIE

Berlin
Ora 17,15: finala pentru locurile 5-6 

(A 3 — B 3)
Ora 18,45: finala pentru locurile 1-2 

(A 1 - B 1)

I

încep c. m. de BIATLON
începînd de astăzi, în apropiere 

Minsk vor începe întrecerile celei de-a 
13-a ediții a campionatelor mondiale de 
biatlon, la care și-au anunțat participa
rea schiori din 17 țări, printre oare 
S.U.A., italia, Ungaria. R.D. Germană, 
România, Suedia și U.R.S.S. în progra
mul competiției figurează probe de se
niori și juniori.

Schiorii români, care au sosit la 
Minsk, și-au continuat pregătirile sub 
îndrumarea antrenorilor C. Tiron și M. 
Stixparu. Din lotul sportivilor fac parte 
N. Veștea, Gh. Gîrniță, Gh. Voîcu, 
Fontana, N. Cristoloveanu și alții.

HOCHEIȘTI! NOȘTRI ÎNVINȘI
Partida revanșă dintre echipele

de

V.

cial. Cursa feminină a fost cîștlgată de 
schioara franceză Fablenne Serrat. cro
nometrată în cele două manșe cu timpul 
de 94,30. Pe locurile următoare s-au cla
sat austrlecele Wiltrud Drexel — 95.32 
șl Annemarie Proll-Moser — 95,48. In 
proba masculină, victoria a revenit lui 
David ZwiUlng (Austria) — 94,64, urmat 
de compatrioțli săi Hans Hinterseer — 
95,0 și Thomas Hauser — 95.34.

PENTRU A TREIA OARA — 
KEULEN DEELSTRA

localitatea olandeză Heerenveen au 
sfîrșit întrecerile campionatelor 

viteză, 
titlul

CLASAMENTELE

CIRCUITULUI

GRUPA
(roșie)

Partida revanșă dintre echipele de 
hochei (juniori) ale Ungariei, șl Româ
niei s-a disputat pe noul patinoar ar
tificial de la Dunatijvăros. Echipa noa
stră (învingătoare cu 12—3 in primul 
meci) n-a mai repetat jocul bun. La 
capătul unei partide echilibrate, dar 
presărată, din păcate, cu foarte multe 
durități, echipa Ungariei a cîștigat cu 
7—â (2—1. 2—1. 3—3). Au marcat Dery 
(2), Schilling, Landos, G. Szabo. Foldi și 
Fekete pentru gazde, incze (2). Peter. 
Gherman și Nagy pentru oaspeți.

FABIENNE SERRAT CONTINUA
Campionatele internaționale de schi 

ale Austriei s-au încheiat la Vorarlberg 
cu. desfășurarea probelor de slalom spe-

în 
luat 
mondiale feminine de patinaj 
Pentru a treia oară consecutiv, .. .
de campioană a lumii a fost cucerit de 
sportiva olandeză Atje Keulen-Deel
stra. care a totalizat la muitiatloh 185,510 
puncte. Pe locurile următoare s-au cla
sat patinatoarele sovietice Tatiana Ave
rina — 136,869 p și Ntoa Statkievici — 
187.385 p. în ultima probă a competiției 
— cursa de 3 000 m —, victoria a revenit 
Atjei Keulen-Deelstra, cronometrată 
cu timpul de 4:49,07.

STARTURILE SPRINTERILOR
în cadrul concursului internațional de 

patinaj viteză (sprinteri) dotat cu tro
feul „Patina de aur", care se desfășoară 
la Inzell, campionul norvegian Per • 
BjSrang a cîștigat proba de 500 m cu 
timpul de 39,47. Cursa de 1 000 m s-a în
cheiat cu victoria olandezului Bppie 
Bieeker — 1:22,66. urmat de norvegianul 
Ole Christian Iversen — 1:23,02.

1. Năstase 292 p:
; 3. Bilicl 124 p; 4,
: 5. Roche 65 p: 6. Dominguez 
I p; 7. Orantes 62 p; .8. Riessen 
) p;.9. Alexander 57 p; 10. Dent 
i P.

2. Okker 160 
, Gorman 104

GRUPA 2
(albastră)

2. Smith 
p; 4. Hre-

___ _  6. Ramirez
7. Stockton 42 p; 8. Richey
9. Fairlie 39 p; 10. Gottfried

1. Newcombe 207 p; 
165 p: 3. Metrevell 162 
bec 69 u: 5. Case 60 p; 
52 p;
40 p;
34 p.

GRUPA 3 
(verde)

1. Kodes 250 p; 2. Ashe 170 p; 
3. Cox 142 p; 4—5. Borg șl Laver 
120 p; 6. Taylor 112 p: 7. Pa- 
natta 95 p; 8. Parun 52 p; 9. 
Țiriac 51 p; 10. Tanner 43 p.

ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET
(Urinare dm uag. I)

puncte. în schimb, au marcat Mabel 
Bocchi și Licia Toriser, iar noi am 
acumulat și multe faulturi și am iro
sit mingi pe care adversarele le-au 
folosit pentru a contraataca. Ne-am 
înapoiat vineri după amiază, iar sîm
bătă am efectuat un prim antrena
ment. Duminică ani jucat cu Uni-

LA TBILISI, EVOLUȚIE NECONCLUDENTĂ
A LOTULUI NOSTRU DE JUDO

: Zilele trecute, unii dintre sportivii 
lotului reprezentativ de judo al țării 
noastre care se pregătește pentru 
campionatele europene au participat 
la campionatele internaționale ale 
U.R.S.S. desfășurate la Tbilisi. La în
toarcerea in Capitală am adresat 
cîteva întrebări antrenorului Gheor- 
ghe Donciu, care i-a însoțit pe spor
tivii noștri.

— Ce valoare a avut această com
petiție ?

— Cred că se poate asemui cu un 
campionat mondial. La Tbilisi, în im
presionantul Palat al sporturilor, în 
ale cărui tribune au luat lot, aproape 
la toate reuniunile, cîte 15 000 de 
spectatori, au fost prezenți cei mai 
buni judoka din 13 țări, printre care 
Japonia. R.P.D. Coreeană, Franța, 
R.P. Mongolă și Uniunea Sovietică 
(cu cite 5—7 concurenți la fiecare ca
tegorie de gruetate). După cum se 
știe, la marile competiții internațio
nale sportivii din aceste țări se si
tuează, cu regularitate pe locuri 
.fruntașe..

• — De ce ați ales, tocmai la debut, 
un astfel de test ?

• Am vrut să opunem sportivilor
noștri adversari redutabili și un ast- 

j.; ' - ■ ' ■ ■■ ■ ■ ' •

fel de prilej nu trebuia scăpat. Ei au 
văzut acolo absolut tot ce se putea 
— și se cerea — a fi văzut. Printre 
competitori se aflau campioni olim
pici, mondiali și europeni, cu unii 
dintre aceștia aflîndu-se față în față 
pe salteaua de concurs.

Ce rezultate au obținut cei 7 judo
ka români ?

— Dintre ei doar semimijlociul 
Mircea Notopol a ieșit învingător în 
primul meci, cu austriacul H. 
kevici de care a dispus prin 
gachi (superioritate tehnică), 
apoi și el din concurs. Ceilalți 
tîlnit adversari net superiori :____
Moldovan (cat. ușoară) pe japonezul 
Y. Yșimine, Ionel Lazăr (cat. semi- 
mijlocie) pe campionul mondial 
A. Voloșov (U.R.S.S.), al doilea semi- 
mijlociu, Vasile Bideac a luptat cu 
francezul A. Gerre; semigreul Gheor- 
ghe Boșeu a primit replica sovieticu
lui Al. Bahtadze, iar la grea, Gheor- 
ghe Dumbravă n-a putut să treacă 
de cunoscutul francez R. Berte, în 
timp ce Iacob Codrea a avut neșansa 
sorților, fiindu-i opus campionul eu
ropean V. Novikov (U.R.S.S.) în re
calificări au intrat numai Moldovan

Schin- 
yusei- 
ieșind 
au în-
Lazăr

și Dumbravă, dar acolo au avut, bine 
înțeles, adversari de valoare, în fata 
cărora au pierdut.-

— în general sînteți -mulțumit de 
modul cum și-au încercat ei șansele ?

— Puteau, negreșit, mai mult. Dar, 
sînt nevoit să spun — nu pentru a-i 
scuza — că au fost handicapați 
enorm de neobișnuința cu salteaua 
specifică de judo și au pierdut unele 
partide ce le puteau cîștiga. îi pri
veam cum patinau pe suprafața ace
lei saltele, preocupați mai mult să nu 
cadă decît să declanșeze sau să con
treze atacuri I... Cu toate acestea, 
majoritatea lor au fost învinși prin 
yusei-gachi și nu înainte de limită. 
Desigur, rezultatele nu mă pot mul
țumi, dar notați că ne aflăm abia la 
începutul „campaniei" pentru campio
natele europene de la * 
la start, sportivii din 
participa la turneul 
al Bulgariei (16—17 
R.D. Germane (22—24 martie), urmînd 
ca lotul definitiv să fie stabilit după 
finalele campionatelor republicane 
(7—9 aprilie).

versitatea Timișoara, luni și marți 
din nou antrenamente, în cursul că
rora am exersat ceea ce vom încerca 
să aplicăm in partida de miercuri 
seară. Diferența este greu de remon
tat, dar noi vom face tot posibilul".

POLITEHNICA : ocupă locul se
cund în grupa A (după Daugava 
T.T.T. Riga), pe care, după succesul 
obținut la Milano (70—56 cu Standa), 
în mod normal nu îl poate rata. An
trenorul GRIGORE COSTESCU ne-a 
declarat : „Sîmbătă a fost zi de odih
nă, iar duminică am susținut intilni- 
rea cu Universitatea Cluj din cadrul 
diviziei A. Ieri ne-am antrenat in
sistând asupra preciziei aruncărilor la 
coș, iar astăzi vom juca cu o echipă 
de juniori, avînd drept subiect teme 
tactice și eficiența aruncărilor Ia coș. 
Privim întrecerea de joi, cu Standa 
Milano, cu toată seriozitatea, deoare
ce avem de înfruntat o adversară 
valoroasă, capabilă de rezultate exce
lente".

STEAUA : are de jucat un meci 
decisiv cu Estudiantes, la Madrid, 
pentru ocuparea locului secund (pri
mul este deținut, datorită coșaveraju- 
lui, de Zbrojovka Bmo. care a pier
dut la Steaua la 2 puncte, dar a 
cîștigat în fața formației Estudiantes 
cu 22 de puncte). Baschetbaliștii de 
la Steaua au de'apărat un avantaj 
de numai 7 puncte cucerit la Bucu
rești. dar nu trebuie uitat că ei au 
realizat rezultate notabile în întrece
rile susținute în deplasare : anul tre
cut au învins pe Juventud la Bada-

tona, anul acesta au cedat cu numai 
11 la Brno, împotriva echipei Zbro
jovka. Părerea antrenorului VASILE 
POPESCU : -
trenat 
coș și 
fel și 
școală 
inata.
I.E.F.S., 
mele" de joi. în cursul zilei de astăzi 
(n.r. : ieri) plecăm Ia Madrid, urmînd 
ca seara să efectuăm primul antre
nament de acomodare. Marți, din nou 
antrenament, iar miercuri partida cu 
Estudiantes. Băieții sînt optimiști și 
doresc să se califice în semifinale 
fără întâlnire ' de baraj. Aceasta în
seamnă că miercuri, la Madrid, vor 
trebui să mențină avantajul de 7 
puncte și, pentru aceasta, vor intra 
pe teren cu hotărîrea de a cîștiga 
meciul, și nu de a-1 pierde Ia mai 
puțin de 7 puncte. Principala pro
blemă a întrecerii, Ronald Taylor (în 
care eu văd idealul noțiunii de pivot 
modern), a fost „dezbătută" în cadrul 

luindu-se măsuri pentru 
pivotului nord-american. 
ceea ce ne-am pus în

„Joi și vineri ne-am an
in scopul sporirii preciziei la 
repetării temelor tactice, 
vineri, cind am făcut un 
în compania echipei A.S. 
Simbătă ne-am întâlnit 

iar duminică am repetat

Londra. Pină 
lot vor mai 
international 

martie) și al

Costin CHIRIAC

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

principala realizatoare, să-și adjudece 
acest prim set în prelungiri. După 
cum a debutat următorul, nimeni nu 
întrevedea pasionantul 
Alexandrina Constantine 
pierele sale realizează,

, V—. 
18—8).

__ '.21 »ftu final. 
instantinMCU »f coechi- 

_____ ___ „ __ „1 punct după 
punct șl conduc la diferență (5—0 și 
ZZ “. • în aceat moment antrenorul 
Sandy Chirlță epuizase toate posibi
litățile de echimbare |i time-out-u- 
rile. Elevele aale redresează totuși el- 
tuația, egalează la 13 șl sînt la un 
■pas de a clștigă șl acest eet, dar ra- 
'tează finalul. O prematură relaxare 
.după cîștigarea setului al III-lea, dă 
posibilitate dinamovlstelor — mai cal
me și cu o pregătire fizică superioară 
'— să pună stâpînire pe joc și să ciș- 
t.ige clar următoarele două seturi, 

,'după două ore și 15 minute de joc.
Cuplul I, Covaci (București) și 

i.V. Arhire (Brașov) a condus foarte 
ț bine următoarele sextete : DINAMO 

— Constanța Dinculițâ, Helga Bog- 
■ dan. Alexandrina Constantinescu, Ve- 
• nera Hoffmann, Emilia Stoian (Ma-

ria Dobrogeanu), Margareta Șorban ; 
CONSTRUCTORUL : — Victori* Ca- 
r*nd*-Banclu, Doina Rusu (Narcisa 
Natea, E. Dinu), Elena Pisică, Paula 
Cazangiu (Elena Drăgan), Ileana Teo- 
dorescu, Daniela Steriade.

Si cea de a doua partidă, Rapid — 
Farul Constanța, •-» desfășurat pe

PROGRAMUL DE AZI

Ora 18,00:

C.S.M. Sibiu — Rapid
Farul Constanța — Constructorul 
Penicilina Iași — Dinamo

A\\\\\\\\\\\\\\\\\
parcursul a 5 seturi. Ambele sextete 
ati manifestat fluctuații în joc de la 
un set la altul. De asemenea, mo
mentele de spectacol au fost mult 
mai rare decît în partida preceden
tă. Perioadele de dominare au al
ternat, astfel incit cîștigătoarea nu-a 
putut fi cunoscută decit la capătul

a circa două ore de joc. După ce 
giuleștencele și-au adjudecat setul 
de debut, a fost rîndul voleibaliste
lor de la Farul să domine și să ega
leze situația, speculind greșelile ‘ 
atac...............
lor. 
tuși, și preiau 
turi : 2—1. Dar 
și a restabilit-o 
de al IV-lea 
permanent conducerea. Setul decisiv 
a revenit formației Rapid, care a 
cîștigat astfel și întâlnirea cu 3—2 
(10, —12, 7, —12, 13).

Au evoluat formațiile : RAPID — 
Floiica Fugigi, Constanța B.tâășoiu, 
Eugeni* Rebac. Marta Szekely, Ele
na Crișan (Ruxandra Vraniță), Cris
tina Băltărețu ; 
Marinescu, Luxa 
Focșa), Aurelia 
Ghincu), Maria 
Blebea), Viorica 
(Margareta Lăiut). _Au arbitrai 
respunzător ; ~~
și V. Tilcă (Craiova).

în ultimul meci al serii : Penici
lina Iași — C.S.M. Sibiu. 3—1.

șl In linia 
Rapidlstele

_ . In 
a doua a adversare
le mobilizează to- 
conducerea la se- 
Farul nu a renunțat 
prin cîștigarea celui 

set, in cere o avut

Carmen 
(Maria 

(Adriana 
(Eugenia 

Ana Dan 
co

li. Rangheț (Ploiești)

FARUL :
Racovițan 
Șchiopii 
Cengher 

Lutsch,

DETROIT. — Turneul internațional 
feminin s-a încheiat cu victoria scon
tată a campioanei americane Billie 
Jean King. învingătoare cu 6—1, 6—1 
în finala susținută cu compatrioata 
sa Rosemary Casals. Este a treia vic
torie obținută de Billie Jean King în 
actualul circuit feminin 
S.U.A. în semifinale : 
King — Franqoise Durr 
6—0 : Rosemary Casals
Wade 4—6, 6—3, 6—4.

de tenis al 
Billie Jean

6—3. 3—6,
— Virginia

MADRID. — Brazilianul J. Manda- 
rino și spaniolul Muntanola vor fi 
opuși în finala turneului de tenis de 
la Madrid. în semifinale, Mandarino 
l-a învins cu 6—4. 7—5, 7—6 pe 
Seegers (R.S.A.). iar Muntanola l-a 
eliminat cu 2—6, 6—2, 6—3, 6—4 pe 
A. Parun (Noua Zeelandă).

ln concursul „indoor" de atletism de la 
Pocatello (Idaho), fosta campioană o» 
limplcă Wyomla Tyus (S.U.A.) a stabi
lit cea mat bună performanță mondială 
pe teren acoperit în proba de 70 m plat, 
cu timpul de 8.3. Cu un nou record 
mondial de sală s-a încheiat șl cursa 
masculină de 70 mg, în care america
nul Paul Gibson a fost cronometrat cu 
timpul de 8.7, Proba masculină de 1 500 
m a fost cîștigată de cunoscutul re
cordman kenyan Benjamin Jipcho — 
3:40.7. secundat de americanul Dave 
Wottle — 3:48.8. Australianul Chris Fis
cher a terminat învingător în cursa de 
880 yarzi, cu timpul 1:50.3, iar John Ră- 
detich (S.U.A.) s-a clasat pe primul tbc 
în proba de săritură în înălțime cu re
zultatul de 2.21 m. Alte rezultate, din 
concursul masculin: 300 yarzi: John
Carlos — 30.1; două mile: Keith Mim-, 
son — 8:56.0; aruncarea greutății; Karl 
Salb — 20,64 ‘ - ■■
Henry Hines
RSelecționatele masculine de handbal ale 
R.F. Germania și Spaniei și-au încheiat 
pregătirile in vederea apropiatului cam
pionat mondial. întîlnlndu-se. la singen, 
într-un ultim joc de verificare. Handba- 
llștil vest-germani au terminat învingă" 
tori cu scorul de 20—17, după ce la 
pauză oaspeții conduceau cu 10—7.

m: săritura în lungime : 
— 7.67 m.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
UNGARIA (etapa a 16-a): Tatabanya 

— Ujpesti Dozsa 1—0; Honvfid — M.T.K. 
1—1: Vasas — Szeged 1—1: Csepel — za- 
laegerszeg 3—1; Salgotarjăn — Egyetor- 
tâs 0—0; Dorog — PECS 1—1; Raba 
Etogyor — Videoton 2—0; Szombathely — 
Ferencvâros 1—1.

Clasament : 1. Ujpesti Dozsa — 20 p; 
2. Ferencvăros — 20 p; 3. Tatabânya — 
20 r>.

BULGARIA (etapa a 19-a) : Etar Tîr- 
novo — Spartak Pleven 1—0; Slavia So

MARAȘL1EV (Ț.S.K.A. Sofia)
modern), a 
pregătirilor, 
anihilarea 
Sperăm ca _ __
gînd și am antrenat să se concreti
zeze în cursul întîlnirii".

Așadar, miercuri la București și la 
Madrid, joi din nou în Capitala tării 
noastre, atractive meciuri care dorim 
să ofere spectacole frumoase, dar și 
satisfacția unor performanțe care să 
ridice prestigiul internațional al bas
chetului românesc.

fia — Levski Spartak Sofia 2—2; Pirin 
Blagoevgrad — Akademik Sofia 0—0; 
Botev Vrața — Beroe Stara Zagora 2—0; 
lantra Gabrovo — J.S.K. Varna 3-—0; 
Lokomotiv Sofia — Ț.S.K.A. Sofia 0—0. 
Partida dintre echipele Trakia Plovdiv 
— Lokomotiv Plovdiv a fost amînată.

Clasament : 1. Levski
34 p; 2. Ț.S.K.A. Sofia 
Tîrnovo — 23 p.

OLANDA (sferturile ____
,,Cupei“): F.C. Twente Enschede — Ajax 
Amsterdam o—2; F. C. Amsterdam — 
Feyenoord Rotterdam 0—1; Excelsior —

Spartak Sofia — 
— 27 p; 3. Etar

de finală ale

P.S.V. Eindhoven 0—1; Nao Breda —< 
F.C. Groningen 4—0.

GRECIA (rezultate din optimile de fi
nală ale „Cupei"): P.A.O.K. — A.E.K. 
3—1; Arts — Panathinaikos 0—1; Ethnl- 
kos — Panionios 2—4 (după executarea 
loviturilor de la 11 m); Viannlna — Dal
las 2—1; Apollon — Pierikos 2—3 (după 
11 m): Dramas — Aegaieo 9—3 (după 
11 m). Pentru sferturile de finală s-au 
calificat echipele P.A.O.K., Panălhinai- 
kos. Panionios. Olymplakos Pireu, Pa- 
nahalki, Pierikos, Dramas și Viannlna.

PORTUGALIA (etapa a 21-a) t Beira 
Mar — F.C. Porto 1—2: Montijo — Vi
toria Guimaraes 1—1; C.V.F. — Benfica 
O—2: Farense — Sporting 0—2; Acade
mica — Oriental 3—0; Belenenseș — 01- 
hanensc 3—0; Tx’lxoes — Barreirense 
1—0; Vitoria Setubal — Boavista 1—0.

Clasament : 1. Sporting Lisabona — 
34 p: 2. F.C, Porto — 33 p; 3. Benfica 
Lisabona — 33 p.

FRANȚA (etapa a 27-a) : Troyes — 
Monaco 0—2; Rennes — Marsilia 3—1: 
Lyon — Bastia 1—0; Lens — Sochaux 
1—1: Strabourg — Nantes 3—2; Bordeaux 
— St. Etienne 0—5; Nîmes — Angers 
o—0: Nancy — Metz 2—1; Nisa — F-C. 
Paris 2—1; Sedan — Reims 4—1.

Clasament : 1. St. Etienne — 45 p: 2. 
Nantes — 43 p (un meci mai puțin dis
putat) ; 3. Lyon — 39 p.

AUSTRIA (etapa a 17-a) : Wacker 
Innsbruck — Austria Vlena 2—1: F.C. 
Vienna — Wiener Sport Club 1—2: Ad
mira Wacker — Simmering 2—1: A.S.K. 
Linz — Radenthein 1—1: Eisenstadt — 
Sturm Graz 1—0; Austria Salzburg — 
Bregenz 1—1; A.K. Graz — Alpine Do- 
nawitz 0—0; Austria Klagenfurt — Voest 
3—3.

Clasament : 1. Wacker 
28 p; 2. Voest Linz — 26 
Viena — 22 p.

BELGIA (etapa a 21-a)
Diest - —
1—1; S.K. Lierse — Anderlecht . ..
Racing White Molenbeek — Cercle Bruges 
3—0: F.C. Bruges — Standard Liege 4—2.

Clasament : 1. Anderlecht — 32 p; 
Racing White Molenbeek — 27 p; 3. 
Antwerp — 26 p (un joc mai puțin).

Rezultate înregistrate în sferturile d« 
finală ale „Cupei": R.C. Malines — Wa
regem 0—1; Tongres — Beveren 2—1: 
Beerschot — Antwerp 2—3; Beringen — 
Charleroi 4—2.

Inssbruck — 
p; 3. Austria

, . : Berchem —
3—0: St. Trond — F.C. Malines 

S.K. Lierse — Anderlecht 1—1:

2.

0 SIMPLĂ AGENȚIE DE PUBLICITATE?
La început, tenisul li s-a 

părut prea lung... A venit 
cineva, posesor de talente 
contabile, și a scurtat setu
rile prin acel faimos și ra
dical „tie-break". Totul se 
pune pe o carte, într-un ul
tim ghem de parodie, în 
care o singură minge bine 
nimerită (sau greșită de ad
versar) îți poate aduce vic
toria. Nu mai avem prelun
giri pînă la 22—20 sau mai 
mult, scăpăm repede de-o 
grijă. Așa s-a Introdus lo
teria în tenis.

Apoi, l-a deranjat mono
tonia „albului". De ce să nu 
poarta șl tenlsmanii tricouri 
colorate 7 Mai întli s-au a- 
probat culorile „pastel", a- 
pol etnd BBC-ul șl alte com
panii de televiziune s-au 
plictisit de ele. au fost a- 
duse tricouri oranj, roșu a- 
prins șl bleumarin. Tenisul a 
fost cuprins de o subită ve
selie de carnaval.

S-au mal pus pe terenuri, 
pe rachete și oameni, tot so
iul de reclame cu litere de-o 
șchioapă. Tot pentru înca
sări, publicitate și afaceri. 
Fiindcă așa — scurtat, co
lorat și pictat — tenisul a 
devenit, peste Ocean și din
coace de el, un „business" 
de Dfimo mină.

în 1968, desigur tot la in

spirații de ordin financiar, 
federația internațională de 
tenis (F.I.L.T.) anunța un 
mare succes organizatoric — 
după păreri proprii — insti
tuind sistemul „open*, 
mai exista graniță între 
fesioniști și amatori, se 
neau banii la un 
complex uriaș de 
devenit mai apoi 
Grand Prix, avea 
unească pe toți

Nu 
pro- 
pu-
Unloc. 

turnee, 
circuitul 
să re- 

jucătorii,

lore, a cerut mereu mai mult 
loc în aria dirijată, numai 
formal, de federația interna
țională. Un ultim acord în
tre cele două foruri stabi
lea, în limite precise, dome
niile lor de activitate. 
W.C.T.-ului, cu campionatul 
său mondial „indoor" (în 
care însă numărul turneelor 
în aer liber se mărește în- 
tr-una), i se atribuiau pri
mele 4 luni ale anului : la-

urmat și nu are rost să le 
rînduri.
impun 
ultimă 
șir în-

reluăm în aceste 
Semnificațiile ei se 
însă atenției. Printr-o 
concesie, din lungul 
ceput în acest deceniu, fe
derația internațională de te
nis cedează în fața noilor 
presiuni și dă, în fapt, mină 
liberă organizațiilor profe
sioniste. Apărate sînt numai 
campionatul oficial al 
F.I.L.T. (turneul de la Wim-

COMENTARIUL SĂPTĂMlNII

stimulați de un fond de pre
mii, mereu In creștere, prin 
Investițiile firmelor Interesa
te In reclama produselor lor, 
fie ele sportive sau extra- 
sportive. Tenisul ajunsese o 
forță. Sau, cel puțin, așa 
părea.

în fapt, fuziunea celor 
două tenisuri — cel tradi
țional cu acela de tip afa
cerist 
gă, nici liniștită. „Secțiunea" 
profesionistă, reprezentată 
inițial de gruparea W.C.T., 
apoi aceasta schimbînd ro
lul cu alte organizații simi-

tenisuri — cel tradi-

— n-a avut viață lun-

nuorlt-eprlli». F.I.LT. Iți 
zarva celelalte 8 luni, In 
cluslvitate.

Totul părea oarecum 
blllzat, ptnă etnd, parcă

r«-
•x-

sta-
..........  . . din 

senin, izbucni furtuna. Noua 
grupare americană W.T.T., 
organizatoarea unui așa nu
mit campionat mondial In- 
ter-orașe, apăru pe firma
ment, căutind să ocupe alte 
4 luni din calendar, mai e- 
xact cele în care au loc 
principalele competiții euro
pene : mai-august.

Se cunosc prea bine 
mănuntele disputei care a

a-

bledon) șl, Intrucltva, Cupe 
Dovls, Toata celelalte sînt 
sacrificate, adică expuse 
concurenței nelolale a 
W.T.T.-ulul.

Intr-o ultimă și disperată, 
parcă, mutare de șah, făcu
tă pe eșichierul fostului 
„sport alb", federația Inter
națională încearcă să-șl 
strîngă rîndurile, pentru a 
salva bunul ei cel mai de 
preț, Marele Premiu — 
F.I.L.T. Se anunță constitui
rea unui comitet de organi
zare a ediției 1974, din care 
fac parte o serie de perso-

nalități ale tenisului. Inclu
siv Jack Kramer, cel care a 
ddus pe lume profesionis
mul cu racheta... Firma co- 
organizatoare, Commercial 
Union, asigură un fond total 
de premii in valoare de 
3.000.000 dolari. Cu acesta 
trei milioane (împărțite însă 
la cîte turnee și la cîți pre- 
miați î) federația internațio
nală caută să bareze dru
mul spre profesionismul cu 
contract, cel așa zis „inde
pendent* fiind legiferat mal 
departe de însăși F.I.L.T,

Drn concesie In concesie, 
această versatilă federație 
internațională de tenis caută 
să supraviețuiască, cerșind a- 
eum mila adversarilor săi, 
prin lungi șl repetate trata
tive. Unde rărnine autorita
tea sa de far sportiv Inter
național î Șl cum pot ac
ționa eficient federațiile na
ționale, care sînt chemate 
să-șl Indrumeze jucătorii In 
sensul opus acestui „curent" 
de abdicare de la principii, 
ce poartă viza oficială 7...

Parcă, într-un fel, această 
federație internațională de 
tenis se transformă, pe zi ce 
trece, într-o simplă agenție 
comercială sau publicitară.

Radu VOIA


