
ÎNAPOIEREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

DE LA VARȘOVIA
Wl Beaptes, s-a înapoiat în Capi- 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Iiscretar general al Partidului Co- 
•wtsnist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, care a 
luat parte, în capitala R. P. Po
lone; Ia Consfătuirea Comitetului Po
litie Consultativ al statelor partici
pante Ia Tratatul de Ia Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Manea Mă- 
nescti, membru al Comitetului Exe

cutiv al C.C. al P.C.R., prim-mî- 
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
secretar al C.G. al P.C.R.. George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne.

iLa sosire, pe aeroportul Băneasa. 
erau prezenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bodnaraș, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Paul Nicu-

lescu-Mizil, Gheorghe Fană, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
I. eon te Rău tu, Gheorghe Stoica, Iile 
Verdeț, Ștefan Voitec, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Mi
hai Gere, Ion Ioniță, Ton Pă 
țan, precum ți membri ai C.C. al 
P.C.B., ai Consiliului de Stat ți ai 
guvernului, conducători ai instituții
lor centrale și organizațiilor obștești, 
generali.
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O MARE COMPETIȚIE SPORTIVA IN ÎNTÎMPINAREA CELEI DE A XXX-a ANIVERSARI

A ELIBERĂRII PATRIEI Șl A CONGRESULUI AL Xl-lea AL P. C. R.

Grupul masiv al participanților la crosul desfășurat în ficiorul î »« răsfiră pe traseu. Foto r D. KAZARESCU

Ieri, In cartierul bwcureștean Grîvîța

Aproaț» 5 000 de participant! s-au 
aliniat ieri la startul crosului orga
nizat de sectorul 3. în întîmpinarea 
Zilei de 1 Mai și a celei de-a XXX-a 
aniversări a Eliberării. Traseul de 
eoroape 3 000 m a cuprins Piața Gă
rii de Nord. Calea Griviței, strada 
Caraiman. avînd ca punct final Com
plexul sportiv Cireșarii.

Am notat citeva momente mai 
semnificative ale desfășurării crosu
lui : luînd un start puternic, sudorii 
Ștefan Sitaș și Eugen Roiban s-au 
instalat. încă de la început. In frun
tea plutonului, reușind pe parcurs să 
se distanțeze considerabil. Au fost 
tatonați îndeaproape de un grup de. 
țase alergători, desprinși la riadul 
lor de pluton. Aceasta a fost de alt
fel configurația cursei plnă în punc
tul final. De menttonat în grupul

acesta de urmăritori prezența piche
rului Nicolae Slminoiu, de ST ani, 
care a trecut linia de eosire *1 șap
telea. Decanul de vînstă «1 eoncuren- 
ților a fost loan Dumîirescn (44 de 
ani), de la I.C.P.T., clasat pe locul 
25.

REZULTATE TEHNICE ti J. Stefan 
Sitaț, 8 Eugen Holbau, 3. Nieu 
Korea (toți trei din cadrul tecțtei 
sudură * Regionalei C.F.R. Bucu
rești)-

în Jurul Complexului isportîv Cl- 
reșarii, bucurtndu-se de participare* 
a 300 de tinere, e-a desfigurat pe 
distanța de 800 m un cros al fetelor.

Gherghina Iordache
4 montaj, Direcția centrală 
urmată de Mariana Preda 
13 montaj. Direcția centrală 
ți Ioana Stroie (de Ia. Fila

tura Dacia); toate trei acoperind tra
seul în mai puțin de 4 minute.

Menționăm prezența Ia startul ere
sului a reprezentanților majorității 
întreprinderilor și instituțiilor secto
rului 8, precum si a elevilor liceelor 
„Dumitru Petrescu". „Ion Neculce1', 
„Aurel Vlaicu" și Liceului industrial 
do transporturi.

R. C. POP-coresp.

Ciștigătoa-» — 
(șantier 
C.F.R.), 
(șantier 
C.F.R.)

alte Întreceri de cros
LA PIATRA NEAMȚ Șl IAȘI

ÎNTÎLNIREA

DE POPICE
IUGOSLAVIA

ROMANIA

In- 
._____ ... .. _ . la

Piatra Nețmf a avut loc o între
cere de cros dedicată zilei de 1 
Mai. La start au fost prezenți e- 
levi din școlile generale și din li
ceele orașului, precum și tineri din 
întreprinderi ți Instituții. La fete, 
pe primul loc s-a situat Veronica 
Negură, iar la băieți Ion Botezatu.

Asemenea competiții se vor des
fășura șl în zilele următoare.

în organizarea C.JJE.F.S. ți a 
spectoratulul școlar județean,

Emil BUGUREȘTEANW — coresp.

.Pe aleile din jurul fabricii Țesă
tura din Iași, s-au disputat între
cerile de cros cu participarea ti
nerilor din secțiile marii întreprin
deri moldovene. Au fost prezenți 
peste 250 de concurenți..

Organizarea, asigurată de asoci
ația sportivă cu sprijinul organi
zației U.T.C. șl al comitetului sin
dicatului, a fost foarte bună. Au 
cîștigat Vasilica Bălănescu, Valeria 
Hudeș, Maria Nedea, precum, și Au
rel Bunduc, Corneliu Cernatef și 
Romică Țibuleac.

I. UPCIUG — coresp.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI, 10 23 IUNIE 1974
Un nou TUR CICLIST Al ROMÂ

NIEI. Al 20-lea I
O vest» plăcută pentru Iubitorii 

ciclismului, în fapt pentru toți Iubi
torii «portului din țara noastră, care 
obișnuiesc să se înșirui» cu sutele de 
mii de-a lungul șoselelor pe car» 
trece caravana Turului ciclist ol Ro
mâniei,

Un TUR CICLIST JUBILIAR. core 
va face cu adevărat ocolul țării, în- 
sumlnd aproape 2 000 de kilometri 
in *14 etape.

Un TUR CICLIST AL ROMÂNIEI de 
o mare semnificație, căci această 
mare competiție sportivă se va des
fășura în întîmpinarea celor două 
mari evenimente din viața poporului 
nostru : A XXX-a ANIVERSARE A ELI
BERĂRII PATRIEI SI CONGRESUL AL 
XI-LEA AL PARTIDULUI.

Startul TURULUI CICLIST va fi dat 
Ia București în ziua de 10 iunie 1974. 
După ce va străbate 18 Județe ale 
țării și va poposi în 13 capitale de 
județ, sosirea va avea ioc la Bucu
rești in ziua de 23 iunie 1974, pe sta
dionul „23 August', unde va fi orga
nizată o primire festivă.

Traseul acestui tur ciclist jubiliar 
este deosebit de atractiv, dar șl cu 
multe dificultăți pentru concurenți, care 
vor trebui să dea dovadă de măies
trie pentru a duce la bun sfirșit o- 
ceastă mare-buclă o ciclismului nos
tru. Reamintim că Turul ciclist al 
României, ediția 1973, a numărat 
doar 8 etape cu 1263 km.

Pe lingă ce; mal buni cicliști ro
mâni vor lua startul ia 10 iunie ci
cliști din 8 țări din Europa și Africa.

A 20-a ediție a „Turului României” 
se dispută la 40 de ani de la înfi
ințarea competiției, perioadă în car» 
a lansat în plutonul fruntaș ol mari
lor întreceri internaționale rutieri de 
prestigiu. înscris in calendarul Uniu
nii Cicliste Internaționale, „Turul Ro 
mâniei* face parte dintre competițiile 
de amploare ale sportului cu pe
dale.

La această ediție jubiliară vor 
participa aproximativ 80 de alergă
tori, constituiți în echipe naționale și 
de club. Liderul clasamentului gene
ral individual va purta tradiționalul 
„tricou galben" ; in timp ce frunta
șului sprinterilor Ii va fi conferit 
„tricoul violet".

Ca și în anii trecuți, organizatorii 
Turului ciclist al României 1974 vor 
fi ziarul SPORTUL, F. R. CICLISM și 
A.S. LOTO-PRONOSPORT.

în curînd vom reveni cu amănunte.

START -10 IUNIE, SOSIRE-23 IUNIE 1974, 14 ETAPE, 1919 KM
10 iunie —
11 iunie —

etapa 
etapa

I : 
a ll-a :

BUCUREȘTI 
BUZĂU

— Urxiceni
— Focșani

— BUZĂU
— BACĂU

120 km
165 km

12 iunie — etapa a III o BACĂU — Vaslui — IAȘI 157 km
13 iunie — etapa a IV-a : IAȘI — Pașcani — SUCEAVA 150 km
14 iunie — etapa a V-a : SUCEAVA —■ Gura Humorului — BISTRIȚA 170 km
15 iunie — etapa o V|-a : BÎSTRI]A — Ndsâud — BISTRIȚA 25 km c.t./i.
15 iunie — etapa a VII-o : BISTRIȚA — Dej — BAIA MARE 145 km
16 iunie — etapa a Vlll-a : BAIA MARE — Zalău — CLUJ 160 km
17 iunie — zi de odihnă la CLUJ
18 iunie — etapa a IX-a : CLUJ —• Huedin — ORADEA 152 km
19 iunie — etapa a X-a : ORADEA — Arad — TIMIȘOARA 165 km
20 iunie — etapa a Xl-o : TIMIȘOARA •— Lugoj — TR. SEVERIN 155 km
21 iunie — etapa a Xll-a : TR. SEVERIN — Filiași — CRAIOVA 115 km
22 iunie — etapa a Xlll-a : CRAIOVA — Slatina — PITEȘTI 120 km
23 iunie — etapa a XlV-a : PITEȘTI — Găești — BUCUREȘTI 120 km

In meciul amical de fotbal de miercuri noaptea,, de la Sao Paulo

BRAZILIA A ÎNTRECUT ROMÂNIA: 2-0 (2-0)
Reprezentativele de popice ale 

României, care se pregătesc pentru 
campionatele mondiale (17—23 mai, 
la Eppelheim, R.F.G.) susțin sîmbă
tă țî duminică noi meciuri interna
ționale de verificare. Ele’ vor în- 
tîlnl, la Belgrad, puternicele selec
ționate ale Iugoslaviei. Echipele 
noastre, care s-au deplasat miercuri 
seara în capitala iugoslavă, sînt 
formate din: Elena Trandafir, Cor
nelia Petrușcă, Ana Petrescu, Flo
rie» Neguțoiu, Vasilica Pințea, EIî- 
sabeta Szilagyi și Mariana Constan
tin, respectiv Hie Băiaș, Iosif Tis- 
mănaru, Gheorghe Dumitrescu, Iu- 
liu Bice, Ion Stefucz, Petre Purje 
și Gheorghe Silvestru. Antrenori: 
Alexandru Andrei — la femei și 
Tiberiu Szemanyi — la bărbați.

Pînă acum, reprezentativele ro
mâne au susținut trei duble parti
de internaționale de verificare, 
două în deplasare — cu R. F. Ger
mania și Ungaria — și una în țară, 
la ÎTg. Mureș, cu Cehoslovacia. For
mația feminină, multiplă campioa- ' 
nă mondială, a cîștigat toate cele j 
trei jocuri, iar cea masculină a , 
pierdut două, victoria revenindu-i 
numai în meciul cu echipa Ceho
slovaciei.

ILIE NĂSTASE
ÎN VIZITĂ

LA REDACȚIA
ZIARULUI NOSTRU

(Citiți în pagina a 4-a de
clarațiile făcute de 

«racheta de aur”)

Ședința comisiei tehnice 
a Federației internaționale de canoe

La sfîrșitul acestei săptămîni. 
Capitala țării va fi gazda unui im
portant eveniment în sportul caia
cului și canoei. Sîmbătă și dumi
nică se va desfășura la București 
ședința Comisiei tehnice a Fede
rației Internaționale pentru probe 
le de caiac-canoe. La lucrările șe
dinței vor lua parte personalități 
proeminente din conducerea F.I.C 
în frunte cu președintele federației 
internaționale, Charles de Coque 
reaumont (Franța) și prim-vicepre- 
ședîntele F.I.C., Otto Bonn (Unga

ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ 
SI ALEGERI ÎN ASOCIAȚIILE SPORTIVE

Se desfășoară în continuare adunările de dări de teamă și 
alegeri la nivelul aiocioțiilor sportive. In grupajul pe oceostă 
temă pe care-l publicăm ostăxi am reunit noutăți «osite din 
cîteva localități ale țării. Confruntările de opinii prile
juite de analiza activității din anul trecut —; desfășurate in
tr-un pronunțat spirit constructiv — constituie o bază reală 
de alcătuire a planurilor de muncă detaliate, concrete, adevărate instru
mente de lucru pentru consiliile nou dese sau reconfirmate prin alegeri.

REZULTATE BUNE ACOLO UNDE Șl ORCANELE 
SINDICALE Șl U.T.C. SINT MAI ACTIVE

La întreprindere» ..Eleelroeentrale" 
din Oradea e-a desfășurat adunarea 
de dare de seamă și alegeri a aso
ciației sportive „Energia". Lucrările 
au scos in evidentă unele bune re
zultate pe linia traducerii în viață 
a HotărWi Plenarei C.C. d P.C.R. 
din februarie-martie 1973. în acest 
sens, de O mare popularitate s-au 
bucurat, pa parcursul anului trecut, 
întrecerile de fotbal, șah și orientare 
turistică. Reușitele s-au datorat spri
jinului mai intens și mai. fructuos a- 
covdat asociației de comitetul sindi
catului și comitetul U.T.C. din în
treprindere, și unei activități de pro
pagandă mult mai susținută, efec
tuată prin stația de amplificare, îna
intea diferitelor competiții.

tn activitatea sportivă de masă a 
anului trecut s-eu remarcat urmă
toarele secții: atelierul mecanic, sec
ția chimică, secția electrică și secția 
A.T.T.

ria). Pe ordinea de zi a lucrărilor 
reuniunii comisiei tehnice — al că
rei președinte este prof. Nicolae 
Navasart (România) — figurează 
probleme legate de desfășurarea 
campionatelor mondiale de. caiac- 
canoe care vor avea 10c în luna 
octombrie a acestui an în Mexic, 
(programul campionatelor, stabili
rea corpului de arbitri etc), de no
ul program a! întrecerilor de caiac- 
canoe la Jocurile Olimpice, proble
me de calendar internațional etc

Planul de măsuri prevede, pentru 
anul 1974, extinderea bazei sportive 
a „Energiei” prin amenajarea a două 
terenuri de fotbal și construirea unui 
teren (suprapus) pentru tenis, hand
bal și volei, a unei săli destinată 
șahului și a unui vestiar.

Adrian CHEREGI, coresp.

Cec mai apropiată probă olimpică pentru 
sportivii lumii ți deci implicit pentru ai noștri 
— o reprezintă Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck. Cum sîntem pregătiți pentru ele ? 
Ce mai este de întreprins in singurul sezon plin 
rămas pînă atunci ?

Concluziile paginii noastre poartă titlul :

Șl SPORTURILE DE IARNA 
POT OBȚINE, EA INNSBRUCK, 

SUCCESE PENTRU 
SPORTUL ROMÂNESC!

Edu și Sameș in luptă pentru balon- (Fază din 
meciul Brazilia — România, disputat miercuri 

seara la Sao Paulo)

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Citiți în pagina a 2-a următorul subiect al serialului nos
tru preolimpic :

,,CLUJANA“ MAI ARE 
MULTE DE FĂCUT

Deși cifrele înscrise tn raportul 
de activitate al asociației sportive 
CLUJANA pe 1973 evidențiază un 
număr ridicat de acțiuni de masă — 
158 —, in cadrul cărora au fost cu
prinși 7 900 de salariați și circa 10 000 
de participări la acțiunile turistice, 
raportul între aceste cifre și numă-

Nușa DEMIAN

(Continuare in pag. a 3-a)

• Echipa noastră s-a prezentat 
al gazdelor, înscris din ofsaid • Un

9 Zagalo apreciază
PAULO, 18 (prin telex, de 

Ia trimisul nostru). Peste 70 000 de 
spectatori au fost prezenți, miercuri 
seara, în tribunele impunătorului 
stadion „Morumbi" pentru a ur
mări o nouă partidă de verificare 
a campioanei mondiale, Brazilia, în 
compania echipei naționale a Româ
niei.

Chiar din startul meciului, fot
baliștii brazilieni se arată mai în 
vervă decît în testele precedente și 
asaltează, prin acțiuni ofensive 
bine concepute, derutante, poarta 
lui Iorgulescu. Deși replica jucăto
rilor români este destul de timidă, 
pînă în min. 7 nu se semnalează 
nici o mare situație la poarta noas
tră. în min. 7, însă, Leivinha scapă 
singur cu o minge ce părea gol, 
dar Iorgulescu intervine excepțio
nal, blocînd la picioarele lui. în in
tervenția Iul temerară, Iorgulescu 
se accidentează, dar își revine după 
intervenția medicului. Două minute 
mai tîrziu. formația gazdă înscrie 
primul gol la... eterna lovitură li
beră : Antonescu comite un fault 
asupra Iui Paulo Cesar, Rivelino șu- 
tează violent, de Ia aproximativ 20 
m, mingea îl lovește pe Dinu aflat

mai bine după pauză • Al doilea gol

gol al lui Marcu a fost anulat
replica selecționatei române

în „zid" ți ricoșează exact în pi
ctorul lui Leivinha, al cărui șut, 
de la numai 8 m. nu-i Iasă nici o 
speranță lui Iorgulescu : 1—0.

Urmează momente de dezechili
bru pentru formația noastră, timp 
în care (min. 13 și 18) Leivinha și 
Clodoaldo încearcă poarta de la 
distanță. Contraatacurile formației 
noastre eîntdestul de firave, mai 
ales că Iordănescu și Kun nu reu
șesc să se sincronizeze.

Tn min. 20, echipa Braziliei în
scrie și el doilea gol, tot la c

DECLARAȚII DUPĂ MECI
Iată cîteva declarații culese 

la vestiare, la puține minute 
după încheierea meciului;

MARIO ZAGALO, antrenorul 
echipei braziliene: „Înainte de 
orice fel de considerații asupra 
jocului, fin să mulțumesc echi
pei României pentru deplasarea 
făcută în scopul de a susține a- 
cest joc, important pentru noi 
în cadrul pregătirilor pentru 
turneul final al CM. Apreciez, 
de asemenea, jocul bun practi
cat de oaspeții de azi, care au 
jucat mai ofensiv decit parte
nerii noștri din partidele de ve
rificare anterioare, ceea ce mi-a 
permis sa trag concluzii mai 
valabile în legătură cu apărarea 
echipei mele. In ceea ce priveș
te arbitrajul, apreciez că el n-a 
contribuit la calitatea jocului, 
iar tn legătură cu golul marcat 
de români cred că el a fost va
labil. Urez succes echipei ro
mâne în jocurile viitoare și, mai 
ales, în cele din Campionatul 
Europei14.

VALENTIN STANESCU, an
trenorul echipei române: „Echi
pa noastră a început jocul cu 
timiditate, pasele mergind fără 
adresa cuvenită. Treptat, jucă
torii mei și-au revenit și cred 
că fără greșelile de arbitraj 
altul ar fi fost rezultatul jocu
lui. Pentru noi, meciul acesta 
a fost elocvent in ceea ce pri
vește posibilitățile tinerilor pe 
care i-am introdus în echipă. A-

SPICUIRI DIN
lată acum și cîteva spicuiri 

din comentariile publicate de 
ziarele din Sao Paulo :

FOLHA DA TARDE 1 „In re
priza secundă, selecționata bra
ziliană a fost de mai multe ori 
surprinsă de viteza ți dispozi- 

lovitură liberă: Dudu Georgescu il 
faultează pe Rivelino, Ta 24—25 m 
de poartă; Rivelino pasează încet 
Iui Jairzinho, urmează un dribling 
scurt al acestuia, apoi o pasă Ia 
Edu, aflat în poziție clară de ofsaid. 
Ia 3—3 m în spatele lui Anghelini; 
șut și... gol, validat de arbitrul 
francez Robert Wurz. Abia de la 
0—2, formația noastră echilibrează 
jocul, cîștigă baloane la centrul te
renului dar nu reușește acțiuni pe
riculoase în preajma careului bra
zilian.

în min. 32 și 33, Iorgulescu in
tervine cu siguranță la șuturile ex
pediate de Pereira și Paulo Cesar.

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

cești jucători, împreună cu cei 
mai experimentați pe care-i a- 
vem acasă, pot constitui un lot 
de 20—25 de fotbaliști capabili 
să ne reprezinte bine în viitor 
și să avem asigurate rezerve 
pentru toate posturile. Trebuie 
ca în viitorul apropiat să lu
crăm^ mai mult pentru elimina
rea deficiențelor de apărare ma
nifestate la fazele fixe".

PIAZZA : „A fost un joc co
rect din partea românilor, care 
mi-au plăcut mai ales prin fap
tul că, după un început mai 
slab, au jucat apoi ofensiv. A- 
părarea oaspeților a comis unele 
inexactități la loviturile libere".

LUCESCU : „Sint trist că nu 
am obținut un rezultat mai bun. 
Am încredere în jucătorii mai 
tineri introduși in lot și cred că 
dorința lor de afirmare va con
stitui un stimulent și pentru 
pleiada de selecționabili din ge
nerația mai veche de a se men
ține la un nivel competitiv ri
dicat, pentru ca din această în
trecere să se obțină progresul 
general al lotului reprezentativ 
al țarii. In ciuda greșelilor de 
arbitraj, cred că echipa a făcut 
un joc bun, realizînd destule 
faze bune în ofensivă".

SALDANHA, fost selecționer 
al Braziliei, actualmente comen
tator la televiziune: „Românii 
au prestat un joc bun. In ceea 
ce privește golul lui Marcu, nu 
am înțeles de ce a fost anulat"

PRESA LOCALA
ția de joc a românilor, care au 
șutat periculos la poartă".

DIARIO DE SAO PAULO : 
„tn finalul primei reprize. Ro
mânia a început să atace cura 
jos ți apărarea noastră a în-

(Gontinuare tn pag. a 3-a)



f’ag. « 2-s Sporitul Nr. 7“45
0

$1 SPORTUlii I DE IARNA POT OBȚINE LA INNSBREEK 
SUCCESE PENTRU SPORTUL ROMÂNESC

Condiția de bază o muncă fără preget, mereu mai entuziastă, mai calificată

Spr» deosebiră de suratele lor de vară, sportu
rile de larnfi ou dezavantajul de a nu putea 
susține cu dezinvoltură șl senzație de ușu
rare : mai sint 2 ani pînă la Jocurile Olimpice. 
In realitate, disciplinele hivernale nu mai au, 
practic, înaintea lor, decît un singur sezon, 

nici măcar un an, cunoscute fiind limitele de practi
care impuse de condițiile atmosferice și adesea de 
cele geografice.

Și pentru că veni vorba de condițiile de vreme, să 
spunem de la început câ fn România — aflată în 
dezavantaj față de țările alpine sau de 
dinove — sporturile de îarnâ beneficiază de o peri
oadă competițională extrem de redusă 
incertă, determinată de existența sau 
zăpezii.

Dacă ți în acest» împrejurări sportul 
ține să fie reprezentat —- și încă bine I - 
rile Olimpice de iarnă, aceasta se datorează obișnui
tei sole multilateralități, precum și unei anumite tra
diții, care merge de la boberii lui Alexandru Pa- 
ponă șî „patrula militară* din 1928, pînă la biatlo-

cele scon-

și adesea 
inexistenta

românesc 
la Jocu

oiștii lui Vilmoț, boberii Iul Panțuru fi «chiorii alpini 
din 1972.

lată, concomitent, și justificarea acestei pagini, pe 
core o dedicăm temei aleasă de redacția noastră : 
DACA OLIMPIADA '76 AR FI MÎINE? Cu singura 
deosebire că, de data aceasta, e vorba de Jocurile 
de la Innsbruck, rezervate sporturilor de iarnă.

Biatloniștii, schiorii, boberii români au încheiat se
zonul 1973/1974 cu rezultate uneori foarte bune (vezi 
campionatele mondiale de biatlon), alteori contra
dictorii. Docă admitem ca sigură ambiția lor de a 
se prezenta onorabil la următoarele Jacuri Olimpice, 
atunci nu ne rămîne — ca posibilitate practică de 
verificare a acestor aspirații — ^ecît o singură Iar
nă, cea care unește anii 1974 și 1975. Următoarea 
iarnă — prea tîrzie pentru teste I — este cea o 
Olimpiadei albe de la Innsbruck.

Cum ne vom prezenta Io Jocurile Olimpice din 
1976 ? Răspunsul la această întrebare încercăm să-l 
prefigurăm în oceastă pagină, luînd ca bază situația 
dată și acceptind riscurile titlului, ales : dacă Olim
piada ’76 ar fi mîine f

BOBUL TRĂIEȘTE MOMENTUL
Chiar așa — cu Incredibila și 

■stînjenitoarea sa scurtime — sezo- 
nul de iarnă abia încheiat a avut 
pentru bobul românesc măcar un 
avantaj potențial, mai mult moral 
decît faptic. Este adevărat că la 
campionatele mondiale de la St. 
Moritz (confirmînd un oarecare 
declin ce începuse să mijescă încă 
la Sapporo, în 1972), echipajele 
românești au obținut rezultate maî 
modeste decît se prevăzuse (locu
rile 15 și 18 la bobul de 2 și locul 
1.3 la bobul rde 4). Este la fel de 
adevărat că la campionatele euro
pene rezervate tineretului și ținute 
la Cervinia, băieții noștri, majori
tatea debutanți în marile competi
ții . internaționale, nu s-au putut 
afirma precum se nădăjduia, cla- 
sîndu-se pe locurile 13, 18 și 21, 
după sumare antrenamente pe pis
ta de gheață. înainte însă de ■ ex
plica aceste dezamăgiri, trebuie să 
arătăm —așa cum am promis — că 
iarna aceasta a avut totuși un me
rit : anume acela de a fl permis — 
în concisa ei clemență — organi
zarea unui campionat național, 
foarte apropiat de ceea ce ar tre
bui să fie anual această competiție 
supremă a bobului autohton.

Pentru o reală ierarhie

SCHIMBULUI DE GENERAȚII

NE POT ADUCE BIATLONIȘTII UN LOC PE PODIUM?
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de incontestabila poziție de

De 
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lider a pilotului Ion Panțuru. El
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selor noastre olimpice la bob de
vine o chestiune de strategie spor
tivă. Este evident că trimițînd in 
bătălia europeană sau mondială 
garnituri noi, nerodate, lipsite de 
rutină, rezultatele primului an de 
experiență nu vor fi spectaculoa-e. 
iarna , 1974/1975 va trebui folosita 
doar pentru acumulări, pentru î.n- 
magazinarea cantității maxime po
sibile de învățăminte practice, pe 
toate pistele 
tind din plin 
bile (zăpadă, 
tura ni le va
Necesitatea multiplicării 

strădaniilor
Ajunși în acest punct, slntein 

nevoiți să evocăm, măcar în trea
căt. cîteva din aspectele probleme: 
materiale 
mica hune a bobului de la noi. Pe 
lingă dotarea cu boburi de calitate, 
va fi necesară multiplicarea stră
daniilor pentru a aduce grabnic 
pistei de la Sinaia (căreia i se pro
mite un viitor atît de frumos) țoa
le ameliorările permise de fondu
rile ce stau la dispoziție. Ar trebui 
mal bine valorificate (fără teama 
de rezultate 1) condițiile avanta
joase de pregătire pe pista artifi
cială (mereu mai propice bobului)

accesibile și exploa- 
toate clipele favora- 
îngheț) pe care na- 
oferi.

cu care e confruntată

Prin echipaje întinerite, bobul românesc încearcă, să reînnoade glorioasa 
tradiție a medaliilor.,. In imagine : campionii naționali Constantin Vulpe— 

Dumitru Pascu

Ion Panțuru. Cu rnîndrie aflăm că 
acești ași ai bobului românesc fi
gurează printre primii 15 piloți ai 
tuturor timpurilor. Pe de altă parte, 
ni se înfățișează o realitate de care 
trebuie să ținem seama : ța marile 
competiții internaționale de bob se 
prezintă, de regulă, in ultimii ani, 
echipaje din nu mai mult de 12 
țări. Ne oprim asupra acestei rea
lități nu din considerente de opor
tunitate, ci pentru că printre aceste 
candidate la gloria în bob, echipa
jele românești au fost totdeauna 
Ia loc de cinste. Un clasament ge
neral al medaliilor obținute la toa
te campionatele mondiale, 
1924 și 1974, arată astfel :

1. Italia
2. Elveția
3. It.F.G.
4. S.U.A
5. Anglia
6. ROMANIA

Gheorghe Girniță, revelația cam
pionatelor mondiale de biatlon de 

la Minsk
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(urinează Canada, Austria., 
florae!a. Franța. Suedia.

Intr-alt clasament, f 
totalizează medaliile 
Jocurile Olimpice, la 
România se află de asemenea pe 
locul 6. în privința bobului de 4, 
șansele noastre s-au relevat mai 
ales la campionatele europene 
(1967—1973), care aduc România pe 
Jocul 2 (după RT.G. și înaintea El
veției,

Cine 
simple 
are încă îa dispoziție arsenalul de 
virtuți oare îndreptățesc pe boberii 
români să aspire la performanțe : 
curajul (pentru că bobul e neîndo
ios un, sport 
de pericolul 
indemînarea, 
(chiar dacă 
valorificate).

similar, care 
obținute la 
bob de 2.

Italiei, Austriei).
consideră că acestea sînt 
speculații statistice, acela

al bărbăției, nu lipsi-* 
unor accidente grave), 

agilitatea și forța 
nu întotdeauna bine

Victor 8ANCIULESCU

• Performanțe de risunet in ultimul sezon • Pe traiectul CM. Minsk

CM. Asiego (Italia) - J.O. Innsbruck • Sporirea volumului de muncă

tehnicizarea — condiții esențiale ale înaltei performanțe

CLASAMENT GENERAL (NEOFI 
CIAL) PE NAȚIUNI LA *" 

DE LA MINSK
C.M.

Fără discuție, în momentul de față, 
biatlonul este purtătorul de steag al 
sporturilor noastre de iarnă și, in 
special, al schiului. învestitura îți are 
motivele — bine stabilite — in rezul-

iatete obținute de sportivii români In 
confruntările internaționale ale «ezzi- 
nului care e-a încheiat. O retrospec
tivă sumară ne-ar pune la dispoziție 
cîteva. date interesante, pe care te 
vom folosi drept punct de plecare al 
prezentului material.

In prim-plan se situează comporta
rea peste așteptări a vicecampionulm 
mondial al probei de 20 km, Gheorghe 
(«miță, șț ocuparea — de asemenea 
merituoasă — a locului IV. în curea 
de 10 km a confruntării mondiale de 
te Minsk (26 februarie — 3 martie 
1974). Victor Fontana a reușit două 
clasări pe locul II in compania selec
tă a unor individualități ale biatto- 
nului mondial, te Suhl (R. D. Germa
nă) și Harakov (Cehoslovacia), după 
fostul campion mondial A. Tihonov și 
respectiv valorosul J. Ploch. Gheoi- 
ghe Voim este, la rîndul său. autorul 
unei onorabile clasări — pe local 12 
— în proba de viteza de Ia C. M-, 
iar Nicolae Veștea și-a inserts in pal
mares victoria în „Cupa Poiana". A- 
ceste succese, alternative, ale unuia 
sau altuia, asupra colegilor de echipă 
națională din ultimul sezon, ne îr>- 
dreptâțeso să afirmăm că avem de-a 
face cu o egalizare valorică ia un 
nivel destui de înalt între biatloniștii 
români oonsacrați. Iar faptul consti
tuie un ciștig, poate cel mai mare al 
acestui an,, dacă privim lucrurile prin 
perspectiva Olimpiadei albe din 1976.

Totuși. în încercarea noastră de a 
privi critic situația biatlonului româ
nesc In perspectiva Jocurilor Olitn- 
pioe de la Innsbruck, este necesar să 
pornim și de la o altă constatare. Con
fruntarea de la Minsk — primul dln-

COMPONENȚII LOTURILOR OLIMPICE
GRUPA A

BIATLON
Victor Fontana. Gheorghe G: 

niță, Gheorghe Voicu.
GRUPA B

BIATLON :
Ntcolae 

toloveanu, 
Gheorghe 
droș.

BOB :
Constantin Vulpe. Dragoș Pa- 

naitescu. Ștefan Chițu, Mihai 
Secui. Dumitru Pascu. Ioan 
pa, Marian Fluzum. Mihaî 
pea.

SCHI ALPIN :
Dan Cristea.
GRUPA C
BIATLON :
Gheorghe Păunescu. Gheorghe 

Kerejî. Francisc ForikO, loan

Veștea, Niooiae Cm- 
Dumitru Drăghicî, 

Duca, Cornel Man-

Pelin, Iosif Tamaș, Eleonor Cer
cel.

BOB;
Floria Ilieșu, Gheorglie Toa- 

der, Constantin Bîrsan, Gheor- 
ghe Crăeiunescu, Vaier Bunea, 
Eugen Bogdan.

SCHJ ALPIN :
loan Cavași, Alexandru M 

ta. Marian Burchi, Cornel ! 
guțeseu. Nandor Szabo.
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N.R Loturile prezentate 
sîn.t. binaînțbl-SB, definitive, 
susceptibile de modificări 
funcție de rezultatele pe care 
vor obține sportivii vizați. F.
Schi-bob și-a propus ca perio
dic să analizeze comportarea 
sportivilor cuprinși în loturile 
olimpice și să aducă modifică
rile care (ți dacă) se vor im
pune.

tre cele trei momente cruciale care 
constituie axa C. M. 1974 — C. M. 1975 
(Asiago, Italia) — J-O. Innsbruck 
19'6 —, ne-a adus satisfacția confir
mării doar în privința a doi dintre 
«omponenții Iotului național de bia
tlon : Gh, Girniță și Gh. Voicu. Din 
cauze obiective, dar șl unele subiecti
ve. V. Fontana și, mai ales. N. Veș
tea au ratat prima dintre aceste trei 
Încercări de. anvergură. Or. este bine 
știut că biatlonul nostru, ca discipli
nă individuală, dar și colectivă, se 
poate impune intr-o competiție mon
dială numai printr-o RIDICATĂ VA- 
IXfARE A TUTUROR COMPONEN- 
TILOR echipei reprezentative. Dacă 
admitem valoarea aproximativ egală 
a biatloniștilor noștri, atunci antreno
rii lotului trebuie să eșaloneze în ața 
fel pregătirea viitoare (care are drept 
soop prezențe bune la C. M. "75 ți la 
Jocurile Olimpice ’76), incit sportivii 
români să atingă IN CORPORE for
ma maximă exact în perioadele de 
desfășurare a acestor competiții.

A mai rămas, așadar, un singur se
zon pînă la Olimpiada albă, lîn sin
gur sezon in care trebuie concentrate 
toate forțele pentru a fi realizați și, 
mai ales, depășiți toți parametrii de 
care depinde buna comportare a bia- 
tloniștilor ; pentru că, în mod nor
mal, drumul ascendent al rezultatelor 
lor trebuie să pornească <Ie Ia acest 
loc V pe națiuni, reușit la C. M. de 
la Minsk, loc care înseamnă cea mai 
prestigioasă afirmare de pină acum a 
blatloniștilor români pe plan mon
dial. Dacă, însă, ne gîndim care sînt 
sportivii clasați pe primele locuri (re
prezentanții Finlandei, U.R.S.S.. R.D- 
Germane și Norvegiei !) saltul dorit 
apare ea fiind foarte dificil <lc 
realizat. Nit însă și imposibil, deși și 
celelalte țări cu veleități (Franța, Ita
lia, Japonia, Polonia. Cehoslovacia, 
depășite la ultimele C. M.). vor face 
tot posibilul pentru a atinge cote 
mai înalte. Nu este imposibil, deoa
rece. atunci cînd afirmăm aceasta, a- 
vem in vedere cîteva lucruri.

Nu intenționăm să pătrundem în 
amănuntele tehnice ale viitorului pro
ces de pregătire. Totuși, vom aduce 
in discuție, in primul rind, VOLUMUL 
de ore afectate anual antrenamente
lor pe toate planurile. Anul trecut, 
ședințele din sezonul estival, cele din 
perioadele precompettționate și com- 
petiționale au însumat aproximativ 
860 de ore. dar se impune mărirea 
acestui număr pină în jur de I 000. 
Și in direcția DIVERSIFICĂRII pre
gătirii trebuie făcute eforturi : este 
indispensabilă dotarea sportivilor din 
loturile de perspectivă cu echiuri- 
role și arme de calibru redus. în așa 
fel incit antrenamentele din timpul 
verii să se apropie c-ît mai mult de 
condițiile de lucru specifice sezonu
lui alb- Tu același timp, trebuie con
tinuat și multiplicat SISTEMUL DE 
TESTĂRI periodice aplicat de antre
norii lotului. C. Tiron și M. Stuparu, 
pentru ca aceștia să cunoască. în per
manență și cu exactitate, posibilitățile 
de progres aie elevilor lor și. in ace-

1. Finlande
2. U.R.S.S.
3. R. D. German*
4. Norvegia
5. România
6. .Suedia
7. Polonia
8. Cehoslovacia
9 R. F. Germania
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Cifrele reprezintă numărul 
de concurenți plasați printre 
primii 6 în clasamente.

lăți timp, 
tlnuînd in

Au fost alcătuite loturile de pers
pectivă (3 eșaloane), in funcție de 
criterii valorice, de vlrsta ei de cali
tățile virtuale. Tn această direcție, 
opinăm pentru dispariția discrepante
lor do pregătire intre lot și cluburi- 
Numărul mare de sportivi tineri și 
foarte tineri aflatl în vederile fede
rației de specialitate (14) presupune 
unirea tuturor forțelor în vederea ri
dicării plafonului valoric general : tn 
„pauzele" pregătirilo-r 
specialiștii cluburilor au datoria de 
a desăvîrși, in deplină concordanță 
cu interesele reprezentativei, procesul 
de pregătire în vederea aceluiași țel.

A reieșit cu pregnanță în ultima 
vreme, datorită contactelor cu elita 
biatlonului mondial, tehnicizarea ex
tremă a acestei discipline. Trebuie • 
căutate și găsite toate soluțiile — cit 
mai grabnic — pentru a se evita 
handicapul pe care biatloniștii noștri 
îl au de suportat în această direcție. 
Apreciem ca indispensabilă colabora
rea antrenorilor lotului, cu maestrul 
armurier, C. Gabrian : in ultima vre
me, armele nu au mai suferit atîtea 
defecțiuni, băieții au căpătat mai 
mare încredere in ele și rezultatele 
s-au materializat in trageri eu rezul
tate mai bune. De acum inoolo inșă. 
armei» trebuie transformate, impri- 
mîndu-li-se forma care îl avantajează 
cei mai bine pe fiecare biatlonist in 
parte. Este (pe lingă pregătirea pro- 
priu-zisă) calea cea mai scurtă de 
economisire a unor secunde — minute 
chiar — extrem de prețioase. Tot te 
acest oapitol vom mai atinge încă un 
a-pect. Biatloniștii fiecărei fonnații 
reputate posedă 4—5 perechi de schi
uri, fiecare pentru cite o anumită ca
litate de zăpadă. în ceea ce-i privește 
pe sportivii români, s-au efectuat 
nași serioși în direcția acestei dotări, 
dar nu suficienți. Ceea ce a mai ră
mas încă de făcut trebuie rezolvat 
chiar din perioada precompetitionalu. 
de pregătire specifică și nu așa cum 
s-a petrecut la Minsk. în ultimul mo
ment, cu două zile înainte de startul 
cursei de 10 km ți al ștafetei. Aceste 
înzestrări minime nu înseamnă nici
decum eforturi materiale deosebite, 
dar constituie condiții, sine Oua non 
aie obținerii înaltei performanțe I” 
biatlon.

Odată cu realizarea tuturor acestor 
cerințe — fiecare în parte foarte im
portantă — se poate răspunde afirma
tiv întrebării din titlu.

«â nu-i supr&solicite, con- 
mod judicios pregătirea.

centralizate.

Radu TIMOFTE
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DUPĂ CE NE-AU OFERIT „EȘANTIOANE" DE BUNĂ PERFORMANTĂ

SCHIORII ALPINI AU DATORIA SĂ LUPTE
f.

însuși, concentrat exclusiv pe pre
zența sa la întrecerile continentale, 
mondiale sau olimpice, nu a ono
rat campionatele naționale nici în 
rarele ocazii cînd s-au ținut. în 
acest fel. handicapați pe de o par
te de lipsa cronică a zăpezii, ca și 
de insuficiența bazei materiale, pe 
de altă parte de absența candida
tului virtual la șefia națională, 
boberii noștri nu aveau climatul 
necesar pentru a stabili ordine» 
valorică normală și utilă pentru 
facilitarea progresului într-un sport 
care — ca și toate celelalte — 
nu-și poate permite să stea pe Toc, 
exploatind prea îndelung virtuțile 
unei apariții de excepție. Ei bine, 
in această iarnă. Sinaia a trăit din 
nou (e adevărat, în fugă, precipi
tat. dar totuși) frumosul eveniment 
al campionatului național, cu în
tregul potențial la start. Iar senza
ția momentului nu a fost înfrîn- 
gerea celui ce râmîne pilotul cel 
mai eficace al bobului românesc, ci 
prezența sa, absolut stimulatoare, 
în- concurs. Imaginati-vă o genera
ție întreagă de tineri piloți de bob 
care și-au făcut din dexteritatea 
lui Panțuru un model, un ideal; 
acești tineri nu aveau altă soluție 
de promovare decît să se confrunte 
cu Înaintașul lor, să învețe de îa 
el în întîlnire' directă, nu din po
vești. Și dacă e să spunem drept: 
posibilitatea aceasta nu le-a stat 
prea des la îndemînă. Iată, acum 
ocazia s-a ivit și tocmai de aceea 
trebuie s-o socotim fericită.

Bobul românesc trăiește momen
tul schimbului de generații. Ga de 
obicei aggsta este un prag greu de 
trecut. Pretențiile rămîn la nivelul 
performanțelor anterioare, iar 
schimbul nu are încă valoarea si 
experiența Ia nivelul speranțelor. 
Tn aceasta situație, sondarea șan-

I ■

conco- 
intere* 
bob — 
acestui «chiul al-

de la Oberhof (R.D.G ). Dar, 
mitent, se cere un spor de 
— la cei direct legați de 
pentru latura tehnică a 
sport. E un lucru astăzi bir
că — la diferențele infime, de su
timi de secundă, care se realizează 
pe pîrtii șl în clasamente — hotă- 
rîtoere sînt adesea virtuțile tehni
ce ale materialului folosit. Din pă
cate — deși majoritatea boberilor 
noștri »înt mecanici, meseriași, teh
nicieni — se constată o slabă pre 
ocupare pentru noutățile domeniu
lui, pentru mijloacele de perfecțio
nare a echipamentului specific. în 
aceeași măsură ne lipsesc studiile 
teoretice, care să valorifice expe
riența, bogata statistică a discipli
nei bobului. De aceeași Importantă 
este repetarea pină la ostenire, dar 
și automatizare, a celor cîtorva 
mișcări esențiale care compun ma
nevrele în bob și care — după cum 
se constată — 
realizarea 
cursă. Stau 
tabelele de 
mele mari 
nale, care-i 
printre cei 
start, pe porțiunea de elan. Pentru 
aceasta este firește nevoie și de o 
anumită stabilitate a cadrelor, care 
asigură implicit omogenitatea echi
pajelor,
intre tradiție și realitatea 

clasamentelor
Ce justifică apelul nostru la atâ

tea strădanii ? Răspunsul nu poate 
fi simplu. El trebuie diversificat. 
Pe jje o parte există puternica tra
diție a bobului în țara noastră, 
sporită de excelente rezultate, în 
diverse epoci, de la Alexandru Pa- 
pană și Alexandru Frim pînă la

k\\>

sînt hotărîtoare în 
unui timp mai bun în 
mărturie, în acest sens, 
performante de la ulti- 

concursuri internațio-. 
arată pe boberii noștri 
mal slabi Ia timpii de

ÎN IARNA LUI 76...
Jocurile Olimpice de Iarnă de l» Innsbruck se vor disput* Intre 4 »> 
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Probele de schi alpin vor avea loc pe pistele de la Patseherkofel 

rcoborfrea) și Axamer Mzum (slalomurile), unele identice cu cele folosite 
la J.O. din 1964.

Probele de biatlon se vor ține pe platoul de altitudine de la Sectele, 
ia 25 km de Satul oilmplc. Potrivit noilor reguli ale federației Internatio
nale. un stand de tir unic va servi la plecare, ca și la sosire,

Ea aproximativ 5 km de Palatul de gheață, pe locui vechilor piste de 
bob șl de săniuțe utilizate In 1964, se construiește acum o plrtle artifi
cială comună pentru aceste două discipline. Soluția aceasta a primit acor
dul celor două federații Internaționale interesate. Aci se vor putea disputa 
probele de bob 2 și 4, ca și cele de săniuțe individuale ș! de dublu. Pro
iectul no!i piste — întocmit de arhitectul Robert Deyle. din Stuttgart — 
prevede o lungime de 1 200 m. o perioadă de utilizare de 4—5 luni pe an 
șl termen de dare tn folosință — îama 1974175.

,<

Ca și bobul și biatlonul, 
pin se află angajat pe drumul per
formanței, pe drumul recunoașterii și 
consacrării internaționale. într-ade- 
văr, fără a putea emite aspirații in 
lupta pentru medalii în marile com
petiții europene sau la campionatele 
mondiale (avindu-se in vedere forțele 
angajate în întrecere) se poate vorbi 
însă de eșantioane de Înaltă perfor
manță obținute de „alpinii" români 
la campionatele mondiale de la Saint- 
Moritz 1974 și la alte concursuri, 
compania unor nume prestigioase, 
au atins poziții în primul eșalon 
valorilor internaționale, ceea ce 
la marile competiții — înseamnă 
se clasa în primele 20 de locuri.

Schiul alpin, reprezentat prin 
cîțiva seniori de valoare — Dan 
Celstea, VirgH Brencî, Marian Burchi, 
Dorin Miuiteann. Alex. Manta, Con
stantin Văideanu, Petre Soiu, Ioan 
Bobiț — prin juniorii loan Cavași, 
Nandor Szabo. Cornel Neguțescu. a 
obținut in sezonul încheiat rezultate 
sportive superioare anilor precedenți. 
Izieurile 9 și 15 pe care s-a clasat 
Cristea ia C.M. de Ia St. Moritz 
sint cele mai bune dobîndite vreo
dată de un schior român la aces’ 
niveh Ele se completează cu cele 
două titluri balcanice cîștigate în 
Grecia și cu pozițiile onorabile din 
celelalte concursuri ale „Cupei Eu
ropei", la care a luat parte. De ase
menea, sînt de remarcat concursurile 
«știgate de Virgil Brenci și Dorin 
Munteanu în Bulgaria, locurile pe 
podium ale lui Soiu si Bobiț în Po
lonia etc.
O SEMNIFICATIVĂ MUTAJIE

Ridicarea juniorului loan Cavași la 
rangul de prim-slalomist al țării — 
în urma faptului că a cîștigat două 
titluri naționale la categoria senio
rilor — este, poate, cea mai semni
ficativă mutație a acestei ierni, des- 
chizînd calea unor noi și promiță
toare perspective.

A fost doborltă astfel o barieră psi
hologică ce a. constituit multă vreme 
un factor «le Inhibiție în marile con
cursuri. Aceasta s-a realizat prin a- 
propierea și obișnuința create de an
trenamentele și întrecerile cu schiori 
și echipe de elită, dar este totodată 
și o dovadă a posibilităților proprii. 
Contactele prelungite, ca urmare a 
pregătirilor comune cu „naționala" 
Austriei, cu elita mondială alpină, au 
potentat afirmarea, au conturat noi 
perspective schiului nostru alpin, d- 
rientir.du-i — grăbit — pașii de la 
stadiul de dezvoltare în care se afla, 
te nivelă de ordin continental care, 
In «caastS disciplină, se confundă cu

în 
Ei 
al

«

dobindit, cei pucele mondiale. 8-a
țin teoretic, ceea ce se numește con
ceptul de performanță, sprijinit pe 
maturitate ți intransigență, pe cali
tățile morale și de voință aie schio
rilor vizați. Perspectiva schiului al
pin este, indiscutabil, foarte promi
țătoare In noul context. Chestiunea 
care se pune este a reducerii timpu
lui de atingere a parametrilor pro
iectați. Dispunem de o echipă tlnără 
(Cristea, Cavași, Manta, Burchi, Szabo, 
Neguțescu. Bobit) și de individuali 
tăți capabile, în răstimpul unui se-

‘ lazon, cit a mai rămas pînă 
Innsbruck, să se afirme și să se a- 
propie maf mult de așii

PERFORMANTA ÎN 
ALPIN

zăpezii.
SCHIUL

ultimii doi.Anii care s-au scurs —
mai ales — au demonstrat că și in 
schi, ca în orice întreprindere se
rioasă. trei pătrimi din factorii suc
cesului (sau eșecului) țin de organi
zate- de fonduri, de conștiinciozitate 
in procesul de antrenament, de cali
tatea și suficienta materialului utili
zat. de cantitatea de efort investită, 
de calendarul intern și extern inte
grat circuitelor europene

Desigur, performanța în 
pin nu înseamnă numai 
Ea înseamnă și execuție,
Individuală și colectivă a echipei. In
tr-un spirit de înaltă exigență, cu o 
dăruire totală, cu o participare intensă 
a întregului tezaur de energii fizice, 
morale și intelectuale ale iuturot 
celor care colaborează la crearea li
nei performanțe. La acest capitol se. 
poate afirma că mai este încă de 
lucru. A face schi de înaltă perfor
manță, fără o opțiune lucidă, fără 
a evada 
fără a 
propusă, duce fatal ia

existente 
schiul af- 

organizare. 
realizarea

din automatismul rutinei, 
urmări perseverent ținta 

mediocritate,

POLIVALENTÂ
SPECIALIZARE PE

SAU 
PROBE ?

pune, din ceProblema opțiunii se 
în ce mai mult, tuturor schiorilor, dar 
limitele ei nu trebuie absolutizate, 
cel puțin pentru schiorii români. Ei 
pot și trebuie să rămină (dar cu 
rezultate superioare). în primul rind. 
slalomiști. Trebuie și pot să-și ame
lioreze considerabil pozițiile și posi
bilitățile în slalomul uriaș, să se 
prezinte la un nivel cel puțin ono
rabil în coborîre, pentru a putea 
obține un loc între primii 6 la com
binată, realizare perfect posibilă te 
ora actuală în campionatele mon
diale. Exclusivismul de pregătire pen
tru slalom și neglijare» — din motive

mult sau mai puțin obiective —mai „ .
a celorlalte probe l-au clasat pe Cris
tea pe locul 9 I» combinata din 
C.M., deși o poziție Intre primii S 
ar fi fost la îndenilna sa. Căite afir
mării imediate, 
mâni, începi nd 
mai rămas, te • 
tre altele și 
pecte :

— o variație

, pentru alpinii ro
din sezonul «are » 

'.-edem înlesnite prin
de următoarele as-

mat mare și o mul
tiplicare * dificultăților calendarului 
competitions! intern spre o creștere 
valorică generală, cu o atenție spe
cială pentru schimbul de mîine, pen
tru juniori ;

— selecționarea unei echipe restrinse 
care, beneficiind de formula de dis
putare a „Cupei Europei" și „Cupei 
mondiale", bazată pe punctajul F.I.S.. 
să fie înscrisă șl să participe in mod 
continuu și nu sporadic Ia întregul 
circuit de concursuri al anului viitor .

— o concentrare și obiectivizare a 
nrocesuiui de pregătire bazat pe mij
loace tehnice și organizatorice supe
rioare (film, chinograme. radio), ca
pabile să dea densitate și eficacitate 
maximă fiecărei ședințe de antre
nament :

— o adeziune și mai convinsă, to
tală. din partea sportivilor și 
trenorilor în cauză, pentru a 
fica — cu șansele amintite — 
autentice, dar — credem — 
cient angajate pe drumul de maximă 
exigență si de înaltă responsabilitate.

Mihai BARA

a an- 
valori - 
talente 
Snsufi-

loan Cavați, primul slalomist al țării, după sezonul 1973—74. Vlrsta și 
valoarea proaspătului senior îndreptățesc speranțele puse in el

Sporturile de iarnă nu înseamnă numai biatlon, 
bob ți schi alpin. Acestea trei, insă, și-au do- 
bîndit prin rezultate și perspective dreptul de 

a reprezenta țara la confruntarea olimpică — Inns
bruck 1976,

Deciziile luate în acest sens nu sint imuabile. Ori- 
cind schiul clasic de fond, săriturile de la trambu
lină, schiul alpin feminin și chiar sania, disciplină re
cent introdusă, pot, prin performanțe prestigioase și 
cu puncte de referință in ierarhiile europene, mon
diale și olimpice, sa ospire Ia candidatura și repre
zentarea olimpică, una dintre cele mai importante și 
responsabile misiuni pe care și le poate asuma un 
sportiv de performanță. Tocmai această poartă des
chisă ar trebui să constituie fermentul mobilizator 
pentru practicanții acestor discipline spre a urca mai 
repede și mai convinși treptele respectului ți ale 
consacrării unanim recunoscute.

Sarcina schiului de fond este dublă. Fondiștii ro
mâni trebuie să ajungă sâ-și reprezinte cu demnitate 
specialitatea și în același timp să alimenteze cu cele 
mai talentate și valoroase elemente proba biatlo
nului. Practica o dovedit-o: așii biatlonului se re-

cruteozâ dintre fondiștii de marcă, dintre schiorii cu 
o îndelungată ucenicie pe pirtiile albe și de aceea 
destinul fondului românesc este intim legat, este 
implicat în devenirea biatlonului. Marile răspunderi 
care apasă pe umerii acestuia din urme trebuiesc 
preluate, asumate cu convingere și de reprezentanții 
fondului — schiori și antrenori — pentru a da stră
lucire olimpică unei afirmări constante, dar uneori 
prea lente, pe care se află angajați biatloniștii ro
mâni de aproape două decenii.

Disciplinele care au primit mandat de reprezentare 
sint datoare lor însele și sportului românesc să-ș 
organizeze forțele, să-și reconsidere mijloacele pregă 
tirii și dimensiunile efortului în așa fel incit spiritu 
de înaltă exigență sâ-i conducă invariabil la pozi
țiile de prestigiu scontate. Bobul are tradiții de me
dalii, care — chiar în condițiile unor echipaje înti
nerite — trebuie reluate. Biatlonul nu-și poate refuza 
marea satisfacție a confirmării olimpice, după breșe 
deschisă la campionatele mondiale. Iar schiul alpir 
are datoria să urce și sâ dobindească cota de preș 
tigiu și de consacrare la care ii dau dreptul taîen 
tele și pasiunile care-l animă.



Nr. 7745 Pag. p 3-a

hazul si rai tabelelor ol marcaj
E o săptămină de rezultate atît de nebune, nebu

ne. nebune că fie și pe nevăzute, doar pe citite, și 
tot gîfîl, ctt de rece te vrei la minune. Săptămin: 
de-a rîndul scriem și tot scriem că ,,nu rezultatele 
contează'', ci sensul lor metafizJc — și deodată vine 
un puhoi de scoruri care mai de care mai exclama
tive, strigătoare la cer șl te uiți la creionu-ți bleste
mat, cel ce multe o îndrugat și te pleci în fața reali
tății, ba chiar în fața tabelei de marcaj.

Nu încep cu fotbalul, cum s-ar crede, mă uit mai 
întii la hochei și la șah, fiindcă dacă aș da priori
tate scrimei — cu Pop și Kuld, 
deodată campioni mondiali la ti
neret — aș ameți prea tare. Dar 
cumpănit vorbind, pucul a înnebu
nit : sovieticii conduși cu 7—0 îna
intea ultimelor 15 minute ale unui 
meci, cehii pierzînd la finlandezi, 
după un 7—2 cu sovieticii — pli
nă de sens această „dezumfla
re" chiar la o casă mare I —, 
ciștigind apoi la masa verde me
ciul pierdut, ca s-o frîngă în soar
tă cu suedezii, suedezii care-și 
joacă întotdeauna șansele pină la 
capăt, de parcă pe lumea asta 
n-ar exista și descurajare — mon
dialele astea de hochei „mă în
nebunesc, mcmițo", cum zice mai marele nostru 
intru haz și har, nene lancu... La șah. alte bombe : 
Petrosian pierde din prima partidă cu Korcinoi, Spas
ski stă rău la Karpov șl după aceea cîștigă, Kor
cinoi cîștigă și a treia partidă cu Tigran. S-a pornit 
tare, prea tare... și iar îmi vine in minte o vorbă a 
aceluiași nene lancu, a cărui valabilitate de mult am 
susținut că are aplicare și în sport.

Tac despre tenis, anul abia a început aici șl pre
fer să citesc una din cele mai bune cărți sportive 
apărute vreodată la noi — cartea lui Tiriac, „Victo
rie cu orice preț" (Ed. Stadion), carte încîntătoare, 
basm mare, de unde în primul rînd al de învățat 
că în tenis, înainte de orice, e bine să taci și după 
aceea să vorbești.

Dar vine pe calea undelor — dacă imagine nu-i — 
fotbalul și toate cărțile îți cad din mină, deși știi 
foarte bine că nu trebuie date și pe față, fiindcă 
incă nu e vremea, „toate rezultatele e de antrena
ment* — CUm zicea de data asta nu nenea lancu, 
ci un anonim ol peluzei care și el, ca tot românul, 
stătea bine la capitolul haz. In „antrenamentul"

juniorilor noștri de la Cannes, meciul cel bun, cu 
fundașii Io centru, cel cu italienii, se pierde pe un 
gol dat italienește, meciul cu sovieticii se cîștigă 
in final, cînd nu „se mai credea în victorie', cum 
se spune, dar uno-i ce se spune in fotbal și clta-i 
ce se joacă. La seniori insă, e ți mai și. Bulgaria 
înghite două Infringed acasă, de Ia două „necalifi
cate* : Ungaria și Cehoslovacia. Iugoslavia pierde 
și ea ta „o absentă* — U.R.S.S., Incit stal șl te în
trebi dacă nu « mai bine să fii calm șl fără groaza 
calificării în suflet. Ce-o fi în copul responsabililor 
bulgari și iugoslavi, după aceste „nesemnificative* 

rezultate — să nu ne amestecăm... 
Dar tot ungurii pierd cu 0—5 Ia 
vest-germani, patru goluri într-o 
repriză — șl iar nu mai știi ce 
să spui de acest antrenament, 
căci de cind n-au mai încasat 
ungurii un 5—0 la fotbal, nici mă
car la amicale ? Nu discut despre 
Sao Paulo — la ora asta n-am 
date suficiente, dar din ce se 
aude brazilienii n-au dat decît 
un singur gol valabil (cam de mul
tișor poveste n-am mai auzit de o 
înaintore braziliană care să dea 
mai mult de un gol la nivel in
ternațional), iar românilor li s-au 
luat un gol valabil și un penalty!

Eu cred că cei calmi ar trebui să fie românii — 
dar mă tem ca vorba mea să nu fie considerată 
proastă și paradoxală. Căci de unde calm la noi ? 
De unde ? Deschideți cartea lui Țiriac la pagina 
37 ți citiți ce face Laver cînd arbitrul „ii fură* o 
minge — caz în care orice jucător european și mai 
ales latin ar urla, ar invoca mila cerului, ar da cu 
capul și racheta de pămînt etc. — Laver nu clipește, 
„nici un mușchi nu-i tresaltă pe față", „arbitrul vi
novat nu e gratificat nici măcar cu o privire", „Laver 
știe că prin această comportare va obține in ghe
murile următoare cel puțin două mingi* din partea 
arbitrului terorizat de muțenia și impasibilitatea cam
pionului...

Ah, de-ar trebui să fim Laveri ai fotbalului mon
dial I... Bine, nu s'intem. Dar cine și ce ne împiedi
că să încercăm ? Și încă un amănunt : cîți Laveri 
credeți că deține fotbalul mondial î Eu zic că nici- 
unul... Abia ar merita încercat. Am fi, poate, unici...

BELPHEGOR

Dupâ turneul echipei de juniori la Cannes Situația In „Cupa Balcanica'; 
grupa A

OBOSEALA ACUMULATA (13 meciuri in 40 de zile),
UNA DINTRE CAUZELE EȘECURILOR

9

Au surprins, neplăcut, rezultatele' 
echipei noastre reprezentative de ju
niori in turneul de la Cannes, în
cheiat, cum se știe, in prima zi a 
acestei săptămîni. Cu atît mai mult, 
cu cit ele au survenit la scurt timp 
după acea calificare spectaculoasă din 
cadrul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A.. cînd „H“-le juniorilor ro
mâni, comportîndu-se remarcabil, a 
reușit să depășească un adversar deo
sebit de nuternic. Ce s-a putut în- 
titnpla, oare, cu aneeași echipă in in
tervalul dintre 3 aprilie — data me
ciului retur cu R. F. Germania (2—0) 
— și 15 aprilie — aoolo, pe Coasta 
de Azur, unde Morarn, Elisei, Co
tigă și coechipierii lor au evoluat 
neconvingător, pierzind două meciuri, 
cele cu Italia (0—1) și Ungaria (1—2). 
ciștigind unul, cu U.R.S.S. (2—1) și 
clasindu-se tocmai pe locul 7 7 Am 
considerat că lin răspuns mai cuprin
zător la această întrebare ni-1 poate 
oferi antrenorul principal al echipei, 
Constantin Ardeleanu.

— Nu s-a intimplat nimic... spec
taculos și neașteptat in intervalul de 
timp scurs de la 3 la 15 aprilie 
Știam că după perioada de virf a

va
la

“1

meciuriior cu R. F. Germania 
Interveni o scădere de potențial 
majoritatea jucătorilor. Este vorba, 
desigur, de o oboseală acumulată pe 
parcursul perioadei ante-Cannes. Fac 
această afirmație, bazindu-mă pe niște 
date concrete, foarte clare. Astfel, in 
40 de zile, jucătorii din lot au sus
ținut 13 meciuri foarte grele. Dintre 
ele. 9 au fost interțări : două cu 
Turcia (2—0 și 1—0), două cu R. F. 
Germania (0—1 și 2—0). cite unul cu 
Brazilia (1—1) și Bulgaria (1—4). plus 
cele trei 
Adăugind 
susținute 
bul său, 
de un meci 
Este foarte
spun, am dorit acest lucru pentru a 
testa edificator toate posibilitățile e* 
chipel, ale unor jucători mai firavi, 
care la Turneul final U.E.F.A. vor 
trebui să facă față tocmai unui ast
fel de ritm. în sfirșit, cele două in
fringer! din turneu mai pot fi ex
plicate ți prin aceea că nu toți ju
cătorii s-au comportat constant bine 
în toate cele trei meciuri. Doar Hur- 
loî. Agiu, Popa. Leac și Grosu au 
jucat fără oscilații mari de la o 
partidă la alta...

Apoi, multe dintre participante au

«lin turneul de la 
acestora alte patru 
de 
se

Cannes, 
partide 
Ia clu- 
situație 

disputat la circa 3 zile, 
mult, dar. trebuie sa

fiecare jucător 
ajunge Ia o

prezentat tn formațiile lor și luci
tori de 19 ani. regulamentul perml- 
țînd acest lucru. Reamintind că «- 
chipa noastră a fost cea mai tinără 
dintre cele opt — ceea ce nu scuză 
decît parțial eșecurile —, am soli
citat antrenorului Ardeleanu să ne 
prezinte, in continuare, programul ds 
pregătire a echipei, pină Ia plecarea 
in Suedia.

— Vom căuta ca, pină în preajma 
turneului final, să readucem forma
ția la potențialul ei etalat în parti
dele cu K. F. Germania. In perioada 
care urmează nu vom mai susține 
decît un meci internațional, cu R. D. 
Germană, Ia București, Ia 28 aprilie 
sau 1 mai (n.n. — R.D.G. va mai 
juca o partidă și în compania selec
ționatei de perspectivă). Apoi, ii 
vom urmări atent pe jucători la e- 
chipele lor, reunirea lotului fiind pre
văzută cu o săptăinînă înaintea ple
cării ia turneul final...

în cadrul căruia echipa noastră va 
susține primul meci, cu Finlanda, la 
22 mai. Celelalte două partide din 
grupă, cu Islanda și Scoția, se vor 
disputa la 24 și, respectiv, 26 mat.

Laurențiu DUMITRESCU

Reprezentanta țării noastre în 
„Cupa Balcanică", formația S. C. 
Bacău, a disputat pină acum trei 
din cele patru jocuri din grupa A, 
din care face parte. Băcăuanii mai 
au de susținut un singur meci, re
turul cu Bolu Spor, partidă pro
gramată la 26 mai, la Bacău, iar 
Akademik mai are de jucat cu Be- 
lu Spor, în deplasare. Iată cum se 
prezintă clasamentul grupej A :
1. Akademik Sofia 3 2 0 1 7—1
2. S.C. Bacău 3 1113—3
3. Bolu Spo,. 5 0 11 Z—8

3
1

TURNEUL ECHIPEI
VICTORIA RIO BRANCO (BRAZILIA)

După cum am mai anunțat, zile- 
lea acestea va întreprinde un tur
neu în 
ziliană 
baliștii 
susțină 
mișoara, cu Politehnica, și dumi
nică. la Arad, cu U.T.A.

țara noastră formația bra- 
Victoria Rio Branco. Fot- 
sud-americani urmează să 
două partide : mîine la Ti-

ADUNĂRI î ■A HI
J-ȘS

DE DĂRI DE SEAMĂ

Clujana" mai «re multe de făcut

t* ■

(Urmare din pag. 1)
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I
tul ridicat *1 «alarlatUor fabricii 
„Clujana" a relevat o participare re
dusă a persoanelor fizice la aceste 
ecțiunl cil caracter recreativ șl com
pensator și a reclamat, pentru viitor, 
lărgirea capacității de cuprindere o 
acțiunilor ce urmează n fi întreprinse. 
O ' cerință pentru împlinirea căreia 
este nevoie de o mare forță de con
vingere, o mobilizare sporită a șa- 
larîaților — acțiune în care cuvîn- 
tul de ordine trebuie să revină co
mitetului sindicatului și celui de 
U.T.C. din fabrică —, o mai bună 
organizare și o mai tenace urmărire 
s campionatului asociației sportive 
(activitate « cărei pondere s-a dimi
nuat în ultimul timp), in fine, o 
mai judicioasă utilizare a bazei spor
tive de care dispune „Clujana". îm
bunătățiri de conținut solicită — după 
cum au remarcat mai multi parti
cipant! la adunare— ți gimnastica la 
locul de muncă, acțiune ce se des
fășoară astăzi sporadic șl numai în 
unele sectoare.

Intervenții, atlt la capitolul orga
nizare. cit șl la disciplina muncii, 
necesită, insă, șl ctteva din secțiile 
pe ramură de sport de la „Clujana". 
în ordinea acuității, cele mal rapide 
schimbări necesită secția de fotbal, a 
cărei echipă zace, ca urmare a unui 
lanț de slăbiciuni, la periferia seriei 
e IX-a a campionatului divizionar C, 
Principala cauză rămîne racolarea ju
cătorilor străini, care nu depun nici 
inimă, nici intere» pentru culorile 
„CTujanei".

într-o situație critică se află șt e- 
chlpa masculină de baschet, retrogra
dată în campionatul județean după c 
evoluție foarte palidă în Divizia B 
și amenințată cu dizolvarea, așa cum 
s-a intimplat. de curînd, ți cu omo
ri ima sa feminină, după ce aceasta, 
rn ani in urmă a activat în prima 
divizie a tării.

Subliniind pentru Început aspectele 
ce trebuie îmbunătățite, nu vom trece 
eu vederea eforturile depuse de cîțiva 
activiști, antrenori șl sportivi, animați 
de pasiune și devotament. Printre a- 
ceștia îi notăm pe Gheorghe Szarvadi 
— inimosul organizator de excursii, 
pe antrenorul de haltere Stefan Ja- 
vorek (care a adus, prin elevii săi. 
7 titluri de campioni republicani la 
juniori, 6 locuri 2 la juniori _ ți 3 
la seniori, 4 medalii de bronz și „ar
gintul" la juniori, pe echipe), sau pe 
sportivul Dumitru Ciobanu (desemnat 
de federația de specialitate „cap de 
serie" in ierarhia celor mat buni 10 
orientariști In 1973). Nu vom ignora 
nici eforturile depuse pentru conti
nua îmbunătățire a bazei materiale, 
recent completată cu o modernă sală 
de forță și cu saună. Sint nume și 
realizări pe care „Clujana" se spri
jină și va continua să se sprijine în 
eforturile ei de a da viață prevede
rilor Hotărirli Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire Ia dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului. în redre
sarea activității sportive în secțiile 
care au fost criticate în recenta a- 

■ dunăre a asociației sportive, ca și în 
continua promovare a performanței la 
disciplinele de frunte.

* X-

V

1

în min. 34, primul moment bun 
al formației noastre : Marcu pri
mește o pasă lungă, trece cu ușu
rință de Ze Maria, centrează pe
riculos spre Kun, care reia peste 
poartă. în min. 35, se înregistrează 
acțiunea cea mai discutată a jo
cului : cuTsă Lucescu, \ centrare 
lungă peste defensiva braziliană, 
mingea îl depășește pe Pereira, a- 
junge la Marcu. al cărui 
gur trimite balonul în 
colțul sting ai porții ; 
brazilienii trimit mingea

Itru ; erbitr: 
inițial golul

I
I
1

Aspect din cea de-a doua tură a manșei a S-a, în care conduce maghiarul F. Radacsi. Foto ; I. MIHAICA

IERI, In concursul internațional de dirt-track

BULGARUL A. EFTIMOV L-A DEPĂȘIT LA MARE LUPTA 
PE BUCUREȘTEANUL I. MARINESCU

Arena Metalul din Capitală a 
găzduit ieri după-amiază revanșa 
primului concurs internațional des
fășurat marțea trecută la Sibiu- L» 
start s-au aliniat aceiași alergători 
din Bulgaria. Cehoslovacia, Ungă 
ria și România.

întrecerile de la București, ur
mărite de aproape 1 000 de spec
tatori (care au avut curajul să în
frunte frigul și vîntul tăios) au 
marcat o revenire de forma a spor
tivilor români. Ion Marinescu, Cor
nel Voiculescu și, în mai mică mu

„mi- TIMISMM!
leri după-amiază «-au desfășurat 

jocurile celei de a IIT-a etape din 
cadrul diviziei A de handbal mas
culin.
Universitatea București — Politehni
ca, Timișoara 12—13 (6—5) ! Derby-ul 
studențesc s-a desfășurat pe o vreme 
Închisă șl un vînt aspru. Bucurește- 
nti au debutat promițător, au deschis 
scorul printr-o splendidă pătrundere 
a lui Vărg&lui, mărindu-și apoi avan
tajul la două goluri. Ideea antreno
rului Trofin de a anihila combinații
le cuplului Gunneseh — Cristian Die
ter se dovedea eficientă. Scorul a 
evoluat în continuare in favoarea 
Universității (min. 8: 3—1. min. .14: 
4—2, min. 16: 5—3), care reușea nu 
numai să se apere bine, ci și să în
chege acțiuni de atac periculoase. 
Iată. însă, că în min. 24 Gunneseh 
se accidentează la o ciocnire și _este 
nevoit să părăsească terenul pină în 
final. Ambiționați parcă de acest lu
cru, timișorenii se agață de fiecare 
minge. luptă cu o ambiție extraordi
nară și, imediat după pauză.. egalea
ză: 6—6 (min. 37). în acest moment 
greu. Universitatea ratează o arunca
re de la 7 m prin Mintiei (pină 
atunci inspirat) și cedează inițiativa

FESTIVALUL HANDBALULUI
Ziarul Scînteia tineretului organizează astăzi. înccpind de Ia ora

17. tn sala Floreasca din Capitală, „Festivalul handbalului". Inserts tn cadrul 
acțiunii „Serile Scînteii tineretului", „Festivalul handbalului" prilejuiește o tn- 
ttlnire între suporterii bucureștenl și componențil reprezentativei României, 
campioana a ’.umil. Din program desprindem: Zece întrebări adresate din sala 
la care răspund campionii lumii, „vă pricepeți la handbal — concurs fulger. 
Ștafetele generațiilor", un show muzical-artlstic cu orchestra Horla Mocuiescu 

și’ soliștii Mihai Constantinescu, Olimpia Panciu șl Aurelian Andreeseu. precum 
șl o demonstrație de virtuozitate handbalistică: un meci între două formații 
alcătuite din mai multe generații de campioni mondiali.

definitiv. Principalii realizatori : 
Mintiei (4), Vărgălui (3) și Tirnteeru
(3) — Universitatea. Dilița (4), Tîm- 
pu (3) și Schranger (3). Au condus 
brașovenii I. Antohi (bine) și Gh. 
Lungu (cu scăpări), (al.h.)

Independența Sibiu — Steaua 19 
—24 (9—12). Feste 2000 de spectatori 
au asistat la o partidă de bun nivel 
tehnic și spectacular, in care sibienii 
puteau emite mai multe pretenții da
că dispuneau de un portar in for
mă. Principalii realizatori : Schmidt 
(9) șî Oană (6) — Independența, res
pectiv Voi na (6), Birtalan (5) și Tu- 
rtosie (5). I. TONFSCU — coresp.

C.S.U. Galați Dinamo Brașov 
13—12 (5—8). Meciul s-a desfășurat 
la Brăila, terenul gâlățenilor fiind 
suspendat. Studenții au egalat in 
min. 56 și au înscris punctul victo
riei în ultimul minut, printr-o arun
care de la 7 m. Principalii realiza
tori : Văduva (5) și Hornea (3) — 
C.S.U. Galați, respectiv Nicolaescu
(4) și Schmidt (3). T. COSTIN — 
coresp.

A.S.A. Tg. Mureș — Știința Bacău 
11—16 (3—6). Meci extrem de dispu
tat. in care băcăuanii, mai experi
mentați. au obținut o victorie meri
tată. Principalii realizatori : Fehcr 
(4) și Voina (4) — A.S.A.. resoectiv 
Odao (10). A. SZABO

Universitatea Cluj — 
rești 10—11 (1—4). Cu excepția mi
nutului li. cînd tabela a indicat 3—1 
în favoarea studenților, în nici un 
alt moment diferența dintre echipe 
n-a fost mai mare de un gol. Vic
toria dinamovițtilor a survenit în 
min. 58. cind Cîrlan a înscris (cu di
ficultate) din lovitură de la 7 m. Prin
cipalii realizatori : Burue (4) și Oros 
(2) Universitatea, respectiv Cosma 
(4) și Cîrlan (4). Nș. D.

sură, Gheorghe Sora au luptat de 
la egal la egal cu favoriții con
cursului, alergătorii bulgari și ceho
slovaci. oferind împreună manșe 
mult gustate de public. Disputele 
au fost atît de aprige și adesea 
pline de neprevăzut. îneît spre fi
nalul reuniunii se aflau în cursa 
pentru primul loc nu mai puțin de 
patru motocicliști : bulgarii A. Ef- 
tirnov și P. Petkov, cehoslovacul 
V, Heil (învingătorul de la Sibiu) 
și bucureșteaniul Ion Marinescu. 
Pină la urmă a câștigat bulgarul 
A. Eftimov.

CLASAMENTUL: 1. A. Eftimov 
(Bulgaria! 13 p, 2. I. Marinescu (Ro
mânia) 12 p. 3. P. Petkov (Bulga
ria) 11 p, 4. V. Heil (Cehoslovacia) 
11 p (mai puține locuri I în man
șe), 5. F. Radacsi (Ungaria) 10 p. 6. 
C. Voiculescu (România) 8 p. 7. Gh. 
Sora (România) 8 p, 8. R. Havelka 
(Cehoslovacia) 8 p, 9. G. Egry (Un
garia) 7 p, 10. C. Semlonov (Bulga
ria) 7 p.

voleu si- 
plasă. în 

dezolați, 
spre cen- 

erbitrul de centru acordase 
ti, dar englezul Patridge 

se află cu steagul ridicat pentru un 
ofsaid anterior și golul înscris de 

i este anulat. Tribunele flu
ieră îndelung.

Tn min. 38, o nouă cursă — Lu
cescu, încheiată cu o centrare care 
depășește întreaga apărare brazi
liană, dar Kun și lordănescu nu a- 
jung balonul.

Repriza a doua începe cu șarje 
reușite ale lui Marcu. în min. 52 
este rîndul lui Lucescu să pro
ducă panică, centrînd precis spre 

IKun. a cărui lovitură cu capul îl 
obligă pe Leao să acorde corner. 
Apoi, acțiune Paulo Cesar — Jair
zinho, ultimul șutează periculos la 
colț, jofs, în stingă, unde Iorgulescu 
parează excelent. în 
Maria îl faultează pe

I

iofisaîd
Marcu

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Tr. IOANIȚESCU t

min. 58, Ze 
Marcu : Lu

SPICUIRI DIN
(Urmare din pag. I)

ceput să dea semne de panică. In 
minutul 38 românii au fost 
foarte aproape de gol, cînd Lu
cescu a centrat, Leao a alune
cat și mingea trebuia să ajun
gă în plasă fără tntîrzierea de 
o fracțiune de secundă a ata- 
canților oaspeți care urmăreau 
faza, ca să nu mai vorbim de 
golul înscris de Marcu, anulat 
nu știm pentru ce. de arbitrul 
Wurz. De subliniat acțiunea de

— coresp. 
Dinamo Bucti-

este limpede faptul că reprezentanții 
noștri vor ’avea o misiune dificilă.ATLETISM. Primul concurs impor

tant al sezonului în aer liber te va des
fășura sîmbătă și duminică la Timișoara 
Este vorba de concursul republican de 
probe neclasice și ștafete. Întrecerile 
vor avea loc pe stadionul C.F.R.

LUPTE. Intre 19 șl 21 aprilie, la Sll- 
ven (H.P. Bulgaria), se va desfășura un 
mare turneu internațional de lupte li
bere, !a care vor fi prezențl și etuve 
dintre cei mai valoroși sportivi romftnl: 
Vasile lorga. Ludovic Ambruț, Ion Du
mitru, Ion Arap». Enache Panait, Stc- 
liao Morcov, Petro C oman. Aurei Băla- 
îatiu. Gigei Angliei. Fiind cunoscută va
loarea internațională a sportivilor țării 
gazdă la aoest stil șl avînd în vedere 
că federația organizatoare va înscrie mai 
mul# concurent! la fiecare eategor.e.

YACHTING. Pe lacul Herăstrău a 
avut loc — în organizarea asociației 
sportive Electrica IDEB — primul con
curs de veliere al anului. întrecerea s-a 
desfășurat, timp de doua zile, la clasele 
Optimist și Finn (juniori mici). Rezul
tatele înregistrate în această reușita re
uniune nautică dotată cu „Cupa Primă
verii" : clasa Optimist : 1. Claudiu Gă- 
nescu (Electrica I.D.E.B.) 3 p, 2. Adrian 
Romașcu (C.N.U.) 8,7 p, 3. Marian Radu 
(C.N.U.ț 24.4 p: clasa Finn: 1. Ștefan 
Amarande (Electrica) 3p, 2. Petre Po
pescu (Electrica) 8.7 0- 3- Valeriu tosif 
(Electrica) 14.4 p.

CICLISM. Se reiau întrecerile din 
competiția internațională vCupa Pede-

rației". Astăzi startul in cursa de 100 km 
se va da la ora 15, la km 13,500 de pe 
Șoseaua Olteniței, sîmbătă va avea loc 
o alergare do 115 km pe șoseaua Bucu
rești — Ploiești cu startul de la km 
10.500 (în dreptul Pădurii Băneasa). la 
ora, 13 (întoarcerea prin Buftea',. Dumi
nică ,etapă in circuit (15 km), cu start 
la ora 11.45, pa strada Cîmplna Paralel 
cit disputele seniorilor, se vor desfășura 
alergări pentru juniori. Cel mari se vor 
întrece de-a lungul a trei etape: vineri 
— țos Olteniței (60 km), sîmbătă pe șos. 
București — Ploiești, varianta Buftea 
(startul la Ora 15) iar duminică, de la 
ora 10,45 în circuit 33 km (str. Cîmpina) 
Juniorii mici vor alerga sîmbătă 40 km 
pe șos București—Ploiești (Buftea), start 
la ora 15,15, iar duminică, pe str. 
Cîmpina un circuit de 22 km (plecarea la 
ora 10).

cescu execută lovitura liberă., dar 
Leao este la post. In min. 60 — 
combinație reușită Dinu — Dudu 
Georgescu — Kun, ultimul îl de
pășește pe Pereira, care îl cosește, 
în careu. Ia 8 m de poartă, și ar
bitrul dictează... lovitură de colț. 
In min. 62. acțiunea Iui Kun, în
cheiată cu un șut apărat excelent 
de Leao. In min. 69. Pereira blo
chează corect, la 6 m de poartă, o 
incursiune a lui Anghelini. în min. 
88, centrează Dinu, Kun prelungește 
cu capul, Leao este învins, dar Ze 
Maria degajează de pe linia por
ții ’ A fost o repriză de joc bun 
al formației noastre, aplaudată, în 
repetate rînduri. pentru acțiunile ei 
ofensive.

A arbitrat slab, cu greșeli, fran
cezul Robert Wurz ; la linie
Clezul Patrick Patridge șl argen
tinianul Miguel Comesana.

BRAZILIA: Leao — Ze 
Pereîta, Piazza. Marinho - 
doaldo (min. 46 Carbone), 
Cesar, Riveline 
74 Valdomirho),

ROMANIA : lorgulescu — Anghe
lini, Same*. Antonescu, Cristachc 
— Dudu Georgescu, Dinu. lordă- 
nescu (min. 72 Balad) — Lucescu, 
Kun, Marcu.

Raport de cernere: 9—8 pentru 
gazde.

S-au remarcat: Pereira. RiveJîno, 
Marinho șî Leivinha, respectiv Ior- 
guleseu. Anghelini, Cristache, Lu
cescu și Marcu.

— en-

Marta,
• Clo- 

Paulo 
— Jairzinho (min. 
Leivinha, Edu.

I

PRESA LOCALĂ 
întinerire a echipei române, 
care a prezentat un buchet de 
jucători în care se poate spera". 

Dl ARIO DA NOTTE: „Echi
pa României, după ce a depă
șit dificultățile unui început ne
fast pentru ea, a echilibrat jo
cul, a căutat mai mult acțiuni
le ofensive, a vrut cu toate for
țele și cu multă convingere să 
reducă handicapul. Și ar fi me
ritat acest lucru, dacă n-ar fi 
fost Pereira, Eeao și... arbitrul 
Wurz".

La uitima sa ședință. Comisia de 
competiții și disciplină a F. R. Fot
bal a dictat următoarele sancțiuni.:

— a suspendat p® o etapă pe ur
mătorii jucători: Răutu (Gloria Bu
zău), Purnavel (C.S.U. Galați), — 
ambii pentru lovirea intenționată 
a adversarului și Ernest (Minerul 
Baia Mare), pentru jigniri repetate 
adresate coechipierilor ;

— a suspendat pe două etape pe 
jucătorul Spiridon (Metalul Plo- 
peni), pentru cumulare de 5 car
tonașe ;
— a suspendat ’ pe două etape pe 
Crăciun (Industria Sîrmei C. Tur- 
zii). și Tyurkosi (Minerul Baia Ma- 

are), pentru lovire intenționată 
adversarului ;

— a sancționat cu mustrare 
jucătorii Bera (Carpați Brașov) 
Mureșan (Industria Sîrmei 
Turzii).

pe 
și 
C.
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ULTIMELE ZILE DE VÎNZAREA 
BILETELOR PENTRU TRAGEREA 
SPECIALĂ LOTO A PRIMĂVERII 

DIN 23 APRILIE 1974 - w. ■
In toate agențiile Loto-Pronosporț se 

continuă vtnzarea biletelor pentru trage
rea specială Loto a Primăverii,

Reamintim pentru cel ce nu au citit ru
brica noastră sau prospectele tragerii că 
noua formulă tehnică este extrem de a- 
vantajoasă față de tragerile similare an
terioare. Astfel se extrag mai multe nu
mere — 58 tn loc de 42, se efectuează 7 
extrageri tn ioc de 6 ți se acordă 28 de 
categorii de clțtlguri tn loc de 24. Lista 
cîștigurilo? este deasemenea interesantă ■ 
autoturisme „Dacia 1300“ și „Dacia 1100", 
excursii tn U.R.S.S., Spania și Franța, 
cîștiguri In numerar de valoare fixă șl va. 
riabilS.

Nu uitați! Vă mai puteți procura bilete 
pentru această Interesantă tragere pină 
luni 22 aprilie a-o. Tragerea va avea loc 
marți 23 aprilie, la București, în sala 
Clubului Finanțe-Bănct, strada Doamnei 
nr. 2 ca începere de la ora 1S,15. Tn 
continuare va rulș un film artistic.
CtȘrtGURILE TRAGERII LOTO DIN 

12 APRILIE 1974
Extragerea X ; categoria 1 : 1.35 varian

te a 84 835 tel : cat; 3 : 3.30 a 17 900 lei; 
cat. S: 8,05 a 7 783 Iei; cat. 4: 14,50 a 
4 321 lei ; cat. 5 : 110,20 a 569 lei ; cat. 
8 : 175,60 a 357 lei.

Extragerea a n-a : categoria A : 1 va
riantă 25% a 11 332 lei și 9 variante 1«' < 
a 4 533 lei ; cat. C : 7,45 a 6 997 lei • est 
D • 17,35 a 3 005 Iei : cat. E : 95,60 » 
54S lei; oat. F : 204,80 a 255 lei : cat. X: 
1 951.95 a 100 lei.

Report Categoria A : 86 881 lei.
Ctștigul de 84 825 lei a revenit lui MI- 

TULESCU CONSTANTIN, din București, 
care obține un autoturism la alegere șl 
diferența tn numerar.

Rubrică redactată de 
LOTO—PRONOSPORT

I

CU PROMISIUNI...ALES NUMAI„NE-AM

mai în această perioadă cînd spor
tul de masă cunoaște multe iniția
tive pentru ridicarea sa la nivelul 
cerințelor actuale, pentru a fi la 
indemîna tuturor cetățenilor și mai 
ales a tineretului, nu primiți, sti
mați tovarăși din comuna Plopu,

VORBA BATRTNEASCĂ...

ajutorul necesar. Trebuie să vă a- 
dresați din nou Comitetului jude
țean U.T.C. Prahova, căruia îi vom 
trimite ți noi scrisoarea dv. apă
rută in coloanele ziarului nostru. 
Credem că de această dată veți 
Primi un răspuns concret.

o

DUMITRU, 
sportive și

• „Subsemnatul ILIE 
secretarul asociației 
component al echipei de fotbal din 
comuna Plopu, jud. Prahova, fiind 
delegat de tinerii din comună 
vă scriu în numele lor a- 
ceastă scrisoare pentru a ne spri
jini sau să ne dați o sugestie pen
tru a menține o echipă de fotbal 
în cadrul campionatului teritorial 
ce aparține de orașul Mîzil și care 
activează în cadrul asociației spor
tive a comunei, asociație care a 
luat ființă 
sînt ani de 
sociația nu 
ștampilă șî
avut împotriviri din partea tuturor 
organelor locale care ar fi trebuit 
să ne ajute în această problemă 
de sport, noi, tinerii din comună, 
am reușit să înființăm echipa de 
fotbal și să o înscriem în campio
nat în toamna anului 1973. Deși a 
trecut un an de cînd a luat ființă, 
nimeni nu ne dă îndrumări, ni
meni nu ne spune o vorbă bună 
cînd avem atîtea probleme de re
zolvat și organele de conducere a!e 
comunei nici nu stau de vorbă cu 
noi. Noi singuri ne-am cumpărat 
echipament, noi singuri am plătit 
și plătim taxele de participare, noi 
singuri am cumpărat plasele de la 
porțile de fotbal și tot noi singuri 
plătim arbitrii la meciurile susți
nute acasă șî transportul la zeci de 
kilometri cînd jucăm în deplasare.

acum șapte ani. Deși 
cînd este înființată, a- 
este dotată decît cu o 
atît. Cu toate că am

Ne-am adresat în repetate rînduri 
și la Comitetul județean U.T.C., a- 
colo fiind întîmpinați de tov. se
cretar Dan. Dînsul a promis că va 
veni personal în comună sau va 
trimite pe cineva, însă ne-am ales 
numai cu promisiunea. în cadrul 
asociației sportive activează mulți 
tineri țalentați, printre care și elevi 
care nu dispun, însă, de bani pen
tru cheltuielile necesare. Mai știm 
că echipa se află printre primele 
clasate și mai știm că o parte din 
băieți ne vor părăsi din motivele 
arătate mai sus, deci echipa o să 
se desființeze. Știm 'că la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 1973 s-a pus un 
mare accent pe dezvoltarea sportu
lui. Nu știm, însă, dacă toate or
ganele competente își asumă aceas
ta răspundere pentru dezvoltarea 
sportului, Cel puțin la noi în co
mună. unde s-ar putea înființa și o 
echipă de handbal pentru fete și 
o echipă de tenis, sport care se 
practică la noi în comună neorga
nizat, nu există nici un fel de pre
ocupare din partea organelor răs
punzătoare de problemele sportu
lui. Am putea face mult dacă am 
fi îndrumați de cineva. Dumnea
voastră ce părere aveți despre a- 
eeastă asociație care nu are decît 
o ștampilă?"

Prin Legea sportului, de proble 
mele sportului sătesc se ocupă în 
principal organele Uniunii Tinere
tului Comunist și ne miră c& toc-

„în articolul său 
„Greșeala din minutul 
91“ din ziarul Sportul 
nr. 7733, redactorul 
Jack Berariu spune: 
„Meciul a fost condus 
bine sau mai puțin bine 
de către un arbitru 
consacrat, desemnat doi 
ani la rînd cel mai bun 
arbitru”, fără a avea 
însă tăria și curajul să 
comenteze dacă acest 
arbitraj al lui Gh. Li
ra ona a fost sau nu 
bun. Tovarășul redac
tor nu arată în artico
lul citat... nici una din 
greșelile făcute de tov. 
Gh. Lîmona, vezi doam-

ne, pentru că doi ani 
la rînd acesta a fost 
desemnat cel mai bun 
arbitru... Eu știu o vor
bă bătrînească, care 
zice cam așa : „Gloriile 
trecutului nu trebuie să 
ierte sau să ascundă 
greșelile prezentului". 
Cu respect, COST AN I. 
GHEORGHE, str. dr. 
Babeș nr. 1/13, Baia 
Mare". /

Opinia cronicarului a- 
supra arbitrajului in
criminat de dv. a fost 
exprimată în comenta
riul meciului respectiv, 
în care se arăta că Gh. 
Limona, în comparație

cu alte partide, a do
vedit ezitări și nesigu
ranță la partida Spor
tul studențesc — Dina
mo, Rindurile redacto
rului Jack Berariu se 
refereau la atitudinea 
civilizată și la bunele 
maniere care trebuie să 
fie manifeste în orice 
întrecere sportivă, între 
jucători, arbitri și an
trenori. De altfel, căpi
tanul echipei studen
țești, Mircea Sandu, 
și-a cerut ulterior scu
ze arbitrului Gh. ti
mona pentru atitudinea 
sa ireverențioasă.

O RACHETA PESTE TRIBUNE..

„întîmplarea a făcut să trec în ziua de 6 aprilie a.c. pe lîngâ 
terenul de tenis (central) de la baza Progresul din Str. Dr. Staicorici în 
jurul orei 16 — ne scrie ing. ION ROȘIANU de la întreprinderea me
canică de material rulant Grivița Roșie. Atras de culoarea frumoasă 
a unul' trening, m-am apropiat și am avut surpriza plăcută de a-1 vedea 
pe Toma Ovici jucînd cu Ionel Sântei. Admiratori ca mine mai erau 
mulți și îndeosebi tineri. La un moment dat am înțeles că Toma Ovici 
conducea cu 2—1. La cîteva minute după începerea celui de-al patrulea 
set, Ovici greșește o minge, se întoarce cu spatele la terenul de joc Și 
aruncă racheta peste gardul de împrejmuire a terenului central șl peste 
tribuna a doua de la terenul de vis-a-vîs. 
acest gest urît al lui T. Ovici Și îmi pun 
de metal cădea în capul unui 
Vă rog pe dv. să scrieți ceva 
gest, sub forma în care credeți 
sportiv. Vă mulțumesc"

Credem că aceste simple
„omului de pe stradă",

spectator 
în ziarul 
pentru ca

M-am întristat cînd am văzut 
acea rachetă 

se întîmpla ? 
acest caz și 
folos acestui

întrebarea: dacă 
sau jucător, ce 
Sportul despre 
să poată fi de

întîmplător,rînduri ale unui spectator
ale „omului de pe stradă", purtător al bunului simț, constituie forma 
cea mai directă și cea mai adecvată unui semnal pentru talentatul Toma 
O viei, care nu trebuie să uite nici un moment necesitatea sportivității 
în teren si menirea sa de jjurtStos al tricoului reprezentativ,



ÎN VIZITA la redacția noastră

„RACHETA DE AUR
FACE DECLARAȚII

PE TEME ACTUALE
Reîntîlnire cu Ilia Năstase, din nou printre cel de acasă, 
la București. Interviul nostru „tradițional* cu primul tenls- 
man ol României debutează, de această dată, cu e între
bare mal puțin obișnuită s

— Die Năstase. al declarat eă 
vrei să te retragi din Circuitul 
W.C.T. Care sînt motivele 7

— Nu anul acesta î — vine, ime
diat, răspunsul. Lucrul început îl 
voi termina, desigur. Ce am decla
rat, nu de mult, despre retragere.' 
privea numai participarea mea la 
viitoarele circuite .,indoor“. In 1975 
nu voi mai juca la W.C.T., aceasta 
este ca și sigur. Motivele sînt lim
pezi: suprasolicitare, fizică și ner
voasă, peste măsură. A juca aproape 
patru luni în sală, pe terenuri de 
plastic, cu adversari foarte tari, 
care trag „la singe" din primul tur. 
iată ce — după părerea mea — nu 
merită prețul efortului depus. Să 
scurtăm vorba. Anul trecut, Stan 
Smith a ciștigat 6 turnee W.C.T., a 
intrat în finala de la Dallas și a 
cîștigat-o și pe aceasta. Un adevărat 
triumf. Apoi. însă, din mai și pînă 
la sfirșitul anului, același Smith a 
fost un om terminat, un 
proape anonim. Este 
exemplul 7

jucător a-
suficient

— Cred că da. Deci, 
de oboseală. Ceea 
desigur, 
rii din acest debut de sezon, am 
zice, nu este o oboseală de mo
ment. ci aceea acumulată dc 
3—4 ani, de cind joci în regim 
de efort maxim. Nu numai Năs
tase, ci toți tenîsmanîl unei în
tregi generații sînt obosiți. Smith 
nu-și mal revine, Kodes și Ashe 
pierd din primul tur, Newcombe 
se resimte și el. Doar Laver...

— Ei bine, dar Laver s-a mena
jat foarte mult anul trecut ’ Acum 
— precizează Năstase — el își re
capătă forțele. Eu cred că aceasta 
este soluția bună: să-ți alegi tur
neele Ia care mergi, să-ți cumpă
nești bine programul. Vreau să joc 
tn aer liber, mai mult pe zgură. 
Terenul cu zgură este bun pentru

este vorba 
ce explică, 

rezultatele contradicto-

Ilie Năstase, gata 
să răspundă „ti
rului" de între-

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI

U.R.S.S. (3-1 CUIN TURNEE la 1:9» y. Guși-

a TRECUT

în fruntea

S. BAKCSI

(învingători 
beneficiind.

tenis <le i«
* Circuitului 

primele partid».
— de

de la Johannesburg 
australianul Tony

„ (grupa » Tl-a 
o «ingurl partida; 
l-a învins cu 6—3, 

(Cehoslovacia).

Cu o rundă înainte de terminarea 
turneului international de șah de la 
Ijod Angeles, în fruntea clasamen
tului se află marii maeștri Florin 
Gheorghiu (România) și Svetozar Gli- 
gorict (Iugoslavia), cu cite 6g, p fie
care, urmați de J. Kaplan (Porto 
Rico) 6 p (1), E. Mednis (S.U.A.) 6 p. 
în runda a 10-a. Gheorghiu a remi
zat cu americanul Zuckerman. în 17 
mutări.

★
în runda a 6-a a turneului de șah 

de ia Vrnjacka Banja, Victor Cio- 
câltea l-a întâlnit pe maestrul sovie
tic Baghîrov, partida încheindu-se 
remiză la mutarea a 33-a. Conduc 
Sax (Ungaria) și Raj ce viei (Iugosla
via) cu cite 4 p (1).

CEHOSLOVACIA)
ÎN FRUNTE

tenis fi face tenisul bun. Mena
jează pe jucător 
spectator.

și satisface pe

elnd viitorul

o odihnă strict

- — Deci, pe
»tart 7

. — Acum, după
necesară, reiau pregătirile pentru
Dallas, finala „celor 8“. Sînt invi
tat la o serie de demonstrații în 
S.U.A., ceea ce-mi va permite șl 
să mă acomodez cu terenurile 
Supreme-court pe care ss va juca 
Ia 8 mal, în finală.

— Care va fi sistemul de dis
putare? Același, ca și la edițiile 
trecute, meciuri eliminatorii pînă 
la cel ultim, decișii' 7

— Da. Vom fi 8, fiecare joacă 
trei meciuri, inclusiv acela care de
cide pe 
..best of 
cîștigate 
sprintat 
centrare

campionul W.C.T. Numai 
three" (n.n. — două seturi 

din trei), deci trebuie 
tare de la început, o con- 
maximă pe distantă scurtă.

— Și pe cine vezi favorit. în 
afara lui... Năstase 7

— Foarte periculos e Rod Laver, 
omul care știe să cîștige cînd vrea... 
Mai mult decît Newcombe sau 
Ashe, fruntașii celorlalte două 
grupe din Circuit. Outsider! posi
bili : Okker și Borg, deși pe ulti
mul nu-1 văd cîștigînd un turneu 
atît de mare, chiar dacă se numără 
printre cei încă proaspeți, neuzați 
de efort.

— Și mat departe 7
— Mai departe, programul nor-

Concursul internațional de patinaj artistic

A \ I V
Ziua' a doua a concursului inter

național de patinaj artistic a fost 
rezervată, în totalitate. băieților. 
Uimineața, „obligatoriile", după-a- 
miaza, programul scurt. Spre deo
sebire de întrecerea patinatoarelor, 
Ia băieți lupta a fost ceva mai e- 
chilibrată. în special la figurile de 
scoală. Aici, laroslav Peska (Ceho
slovacia) a susținut un permanent 
și asiduu duel cu reprezentantul 
nostru Alexandra Anghel și dacă 
acesta din urmă a cedat în final, 
faptul s-a datorat, credem noi. nu 
atît pregătirii tehnice mal slabe a 
concurentului, român, cît lipsei lui 
de experiență și Insuficientei stă- 
pîniri de sine. în ultima probă.

Duelul dintre acești doi patina
tori a fost interesant, dar și alți 
sportivi au atacat permanent po
zițiile „liderilar". Markus Stolzer 
(R.F.G.) și românii Lîviu Ghica și 
Ti beriu Suciu au „punctat" și ei 
suficient de consistent. Iată, de alt
fel, clasamentul „obligatoriu": L 
laroslav Peska 11—39.66 p, E. Al. 
Anghel 16—38,93 p, 3. M. Stolzer 
19—38,87 p. 4. B. Ghica 33—37,26 
p, 5. T, Suciu 31,5—37,26 p, 6. B. 
Molnar (Ungaria) 40—36,41 p, 7. 
M. Pspas (Polonia) 46—35,98 p, 8. 
T. Saghy (Ungaria) 56—33,13.

După-amiază, la programul scurt, 
liderul clasamentului „obligatorii
lor", cehoslovacul Jaroslav Peska, 
a impresionat prin acuratețea cu 
care a executat toate cele trei ele
mente impuse prin regulamentul 
de concurs ț Axel Paulsen, dublu 
Salchov și pirueta Site sărit. Au 
mai evoluat satisfăcător Lîviu Ghi
ca și Tiberiu Suciu, ca de altfel și 
Markus Stolzer (R.F.G.). Iată pri
mii clasați Ia această probă t 1.'

Peska 9 - 24.15 p, 2. Ghica 13.5 
— 22,95, 3. Stolzer 23 — 22,70 p, 
4. Suciu 21,5 — 23, 5. Anghel 35 
—- 20,30. Concursul se încheie as
tăzi după-amiază. De la ora 15,30 
au loc programele de „libere", atit 
pentru fete, cît ți pentru băieți, 
după care va urma premierea și 
demonstrația laureaților-

Gheorghe ȘTEFANESCU

mal: Marele Premiu — F.I.L.T. și 
Cupa DaviB.

— Ca 
Wimbledon 
gur. Ce ne 
«est ultim 
pasionează

obiective principale: 
și nSalatiera", desi- 
poți spune despre a- 
punct. cel 

pe toți 7
care ne

— Ce aș putea spune... 
cîștiga Cupa Davis ? Fără 
o doresc din tot sufletul. Și nu voi 
precupeți nici un efort pentru a- 
tingerea acestui 6cop. Dar cît de 
greu este, știu și asta prea bine. 
Mergem mereu pe calculul celor 
două puncte pe care le va aduce 
Năstase. Iar al treilea 7 Trebuie 
să-l facă Ovici, spunem. Sau du
blul... Dar echipă de dublu, pentru 
moment, nu avem. Ar trebui să re
vină fon Țiriac, ca să refacem for
mația noastră veche. Ion trebuie să 
înțeleagă că echipa are nevoie de 
el, că iubitorii de sport așteaptă 
de la noi un rezultat 
odată — nu vreau să 
ceasta — ar trebui să 
echipă nouă de dublu, 
tineri. Cei care să ne .  ,
pe mine și pe Țiriac, într-un viitor 
care nu mai e atât de îndepărtat.

— La acest subiect, ai mai 
spus parcă, recent, că ești de 
acord să colaborezi Ia formarea 
tinerilor tenismani. Cum veri, 
in general, această problemă 7

— în primul rind, o consider 
foarte importantă. Personal îmi 
pare că noua conducere a Federa
ției Române de Tenis îi acordă a- 
tenția cuvenită, ca și altoi- pro
bleme, strîns legate de dezvoltarea 
disciplinei noastre. Ne trebuie a 
bază de masă în tenis, mult tine
ret dornic de a juca și de a pro
gresa. Eu sînt gata să particip ac
tiv la o asemenea muncă de ridi
care a talentelor noi, în cadrul u- 
nui centra special de pregătire, sau 
al unui club al tinerilor. Am mai 
spus-o : nu vreau ca Ilie Năstase 
să rămînă singura „rachetă de aur" 
a tenisului românesc !

Radu VOIA

Că vom 
îndoială,

mare. Tot- 
uit nici a- 
,,rodăm" o 
cu jucători 
înlocuiască,

Derbyul campionatului mondial de 
hochei s-a disputat ieri după-amiază 
pe patinoarul artificial acoperit Jă- 
ăhallf. din Helsinki, opunînd — în 
partida retur — formațiile U.R.S.S. 
Si Cehoslovaciei, detașate 
clasamentului.

Hocheiștii cehoslovaci 
cu 7—2 in primul joc și 
astfel, de avantajul rezultatului egal) 
au început bine întîlnirea, deschi- 
zind scorul, în prima repriză, prin 
Jiri Molie. în a doua treime, însă, 
formația sovietică s-a dezlănțuit, « 
inițiat atac după atac, dominînd cu

IMPORTANTE DECLARAȚII ALE Dr. MAX EUWE,
PREȘEDINTELE F.I.D.E

MOSCOV A, 
Președintele 
oale de șah, 
zitat recent < 
Odesa, unde 
nalele turneului candidaților la tit
lul mondial de șah. într-un inter
viu acordat reprezentanților presei 
sportive, președintele F.I.D.E. a de
clarat că actuala 
desemnarea celor 
din lume nu este 
este acceptabilă și 
bună decît cea. 
vom preocupa în 
perfecționăm'* — 
Euwe.

Referindu-se la 
ediție a Olimpiadei de șah. care se 
va desfășura în vara acestui an Ia 
Nisa, cu prilejul aniversării a 50 
de ani de Ia 
dr. Max Euwe 
cerea va reuni 
ca 80 de țări. 
S.U.A. îl va avea 
campionul mondial Robert Fischer, 
președintele F.I.D.E. a răspuns că 
Fischer dorește să participe la 
Olimpiadă, dar cu anumite condi
ții, printre care si aceea ca parti
dele sale să se dispute într-o clă
dire separată.

In altă ordine de idei. dr. Max 
Euwe a declarat că orașul Moscova 
ar fi o gazdă bună a Jocurilor 
Olimpice din anul 1980. capitala

, 18 (Agerpres) —
Federației i n temaț i o 
dr. Max Euwe, a vi- 
orașele Leningrad și 
se desfășoară semifi-

formulă pentru 
mai buni șahiști 
cea ideală, dar 
în orice caz mai 

precedentă, 
continuare 
a adăugat

cea de-a

„Ne 
să o

Max

21-a

întemeierea F.I-D.E., 
a declarat că între- 
selecttonate din cir- 
La întrebarea dacă 

în frunte pe

SPASSKI - KARPOV 1^-1^
reluată ieri 
a meciului 

întreruptă

La Leningrad a fost 
cea de a 3-a partidă 
Spasski — Karpov, 
miercuri. Karpov și-a valorificat 
precis avantajul deținut ,1a între
rupere, obținînd victoria 'la muta
rea a 55-a. Astfel, scorul a devenit 
egal: 1Vî—1’/5 (cîte o victorie, și o 
remiză).

A FOST PERFECTAT MECIUL FOREMAN-CLAY
NEW YORK, 18 (Agerpres) — 

în cadrul unei conferințe de pre
să, care a avut loc la Burbank (Ca
lifornia), campionul mondial de 
box la categoria grea. George Fo
reman, a anunțat oficial că a sem
nat contractele meciului pe care-1

autoritate. După ce Mihailov a adus 
egalarea. două acțiuni colective foar
te rapida au fost finalizate de Ta- 
kușev țj Malțcv, scorul devenind 
3—1. Ultima repriză s-a caracterizat 
printr-o luptă acerbă, dar rezultatul 
n-a mai putut fi modificat.

Cîștigînd cu 3—1 (0—1, 3—0. 0—0), 
echipa U.R.S.S. trece In fruntea cla
samentului, avînd mari șanse de a 
intra pentru a 13-a oară în posesia 
titlului suprem- Pentru aceasta, ea 
are nevoie de un meci nul în întâl
nirea de sîmbătă, cu Suedia. în ul
timul ioc al turneului, Cehoslovacia 
va întîlni Finlanda, care a învins 
miercuri Polonia cu 6—2 (1—0. 3—2, 
2—0).

Astăzi, in lntllnirea Polonia — 
R. D. Germană, se va hotărî dețină* 
toarea ultimului loc, care retrogra
dează !n grupa B.

Iată clasamentul (fără Jocul Sue- 
dispută Ia

Dună o zi de repaua, Turul ciclist *1 
Marocului a continuat cu etapa a 6-a, 
desfășurată pe traseul Rabati-CăsaWanea. 
Victoria i-a revenit rutierului sovietic 
lakobson, cronometrat pe distanța de IM 
km cu timpul de 3h 38:38, La 6 sec. de 
câștigător ® sosit un pluton de 14 cicliș
ti din care făceau parte printre alții 
Ciaplighin (U.R.S.S.), Favaless» (Italia). 
Kaczmarek (Polonia) si Patras (Ceho
slovacia). Lider al clasamentului gene 
ral continuă să fie lakobson, urmat d« 
compatrioțil săi Iudin — ‘ 
atnlkov — la 1:2S.
■
In turneul internațional 
Hotiston (grupa a III-a 
W.C.T.), s-au desfășurat . 
contind pentru turul n al probei 
simplu. Australianul Eddie Dibbs l-a eli
minat cu 7—6, 6—3 pe americanul Pau) 
Gerken, neozeelandezul Onny Parun » 
dispus ou 5—7, 6—s. 6—3 de italianul An
tonio Zugarelli, iar Guillermo Vilas (Ar
gentina) l-a întrecut cu 6—S, 6—1 pe 
Dan Guerrry (S.U.A.),■
Din cauza timpului nefavorabil (ploaie 
torențială). în turneul international de 
tenis de la Charlotte - -
WCT) s-a disputat 
Jatae FlllcH (Chile) 
6—o pe Jiri Hrebec

In turneul de tenis 
(Grupa I WCT),
Roche I-a învins eu 6—1, 6—7. 6—1 pe 
americanul Krilr van Dlllen. Alto rezul
tate: Tom Gorman (S.U.A.) — J.B. 
Chanfreau (Franța) 6—2, 6—4; Andrew 
Pattison (Rhodesia) — Jim McManus 
(S.U.A.) 6—1. 6—2. Celelalte partide pro
gramate nu «-au putut disputa din cauza 
ploii.

dia — Finlanda, care 
închiderea ediției) :
t. U.R.S.S,
2. Cehoslovaci»
3. Suedia
4. Finlanda
5. Polonia
s. n. T>. German*

se După disputare* » trei etape, în Torul 
delist al Belgiei continuă să. conducă 
Freddy Maertens (Belgia), urmat de 
compatrioțil săi Bruyerela S0 sec. și 
Leman — la 35 sec. Etapa a 3-a (He- 
verlee — St. With) a fost ciștigată la 
sprint de Freddy Maertens, înregistrat 
n» distanța de 189 km cu timpul ce 
4h 52:50.

U.R.S.8. dispunlnd de excelente 
baze sportive șî de o bogată expe
riență în organizarea unor compe
tiții de mare amploare.

61—11 1«
56—15
31—19
27—29
13—61
19-68

Miercuri seara. în meciurile amicale susținute, citeva formații cali
ficate pentru turneul final al C.M, și-au continuat pregătirile. înfrîngerea 
suferită pe teren propriu de echipa Iugoslaviei ca și scorul neobișnuit 
din meciul R. F. Germania — Ungaria, constituie cele mai mari surprize. 
Rezultatul egal de Ia Liege (Belgia — Polonia), ca și victoria uruguaye- 
nilor (4—1) la Hong Kong pot fi considerate normale.

la aceste jocuri :Iată citeva amănunte de

BELGIA — POLONIA
1—1 (i_o)

Wimmer a deschis 
a urmat o lungă 
un gol, cu toate

La Liege, echipa Poloniei a susți
nut tui nou meci de verificare în 
vederea turneului final al C.M., în- 
tilnind formația Belgiei. Dacă pînă 
acum unele teste ale polonezilor nu 
au fost concludente (1—1 cu Fortuna 
Dusseldorf, la Varșovia), de data a- 
ceasta antrenorul Gorski poate fi 
mulțumit de evoluția elevilor săi : me
ciul s-a încheiat cu rezultatul de I—1. 
după ce la pauză au condus 
dele cu 1—0.

Belgienii au aliniat cea mai 
formație, cea care se pregătește 
tru campionatul Europei, in timp ce

gaz-

bună
pen-

tepțărilor. După ce 
scorul în min. 11, 
perioadă fără nici 
că jocul a fost spectaculos ți fazele 
au abundat la ambele porti. După 
pauză, insă, excelențil Erwin Kra
mers și Gerd Muîler au creat și trans
format acțiuni de toată frumusețea. 
In min. 53 marchează E. Krămers, 
apoi portarul maghiar Meszăros apără 
un penalty executat de Grabowski. 
In continuare, înscriu E. Kramers 
(min. 66) și Gerd Muller (min. 74 
și 87).

Au evoluat formațiile e
R. F. GERMANIA : NIgbur — 

Vogts, Schwarzenbeck (Bonhof), Bec
kenbauer, Helmut Kramers, IlSness 
(Flohe), Cullman, Wimmer (Holzen-

rioritate teritorială evidentă (raport 
de corner® : 18—1) ți cu toată pre
gătirea tehnică arătată ele nu și-au 
putut concretiza acesta avantaje. în 
schimb, oaspeții wm apărat exce
lent, cu mult calm, au manevrat bine 
balonul la mijlocul terenului, contra-,, 
atacind extrem de periculos, îndeo
sebi prin Blohin. în plus, echipa în
vingătoare a arătat o pregătire fi
zică superioară.
Arbitrul Săndor Petri (Ungaria) a 

condus echipele -.
IUGOSLAVIA: ___ ____ ,

Hagîabdicl (PetrovIci). Musemîci (Hol
ter), Katalinski, Boghieeviei. Jcrko- 
vlci, Karasî, Snrisk, Acimorici, Vlă
dici (Santraci).

U.R.S.S.: Rudakov — Dzodzuațvili. 
Kaplicinil, Lovcev, Olșanskl. Vernc- 
lev, Istonin (Bukijevski). Tvoskin (Ki- 
prianf), Fedotov' (Kolotov), Konkov. 
Blohin.

Măriei Bulian,

SE CUNOSC SEM1FINALISTELE
In c e. de tineret

Cmiltlewlcz. Fază din meciulBelgianul Henrotay (stingă), m luptă cu 
Belgia — Polonia (1—1) desfășurat la Liăge.

Telefoto : A. P. — Agerpres

va susține, la 30 septembrie, la 
Kinshasa (Republica Zair), cu fos
tul deținător al centurii, Cassius 
Clay. întrebat de ziariști despre 
șansele sale în acest meci. Fore
man a spus : „Eu urc în ring pen
tru a cîștiga".

ULTIMELE TURNEE ALE CAMPIONATULUI FEMININ DE BASCHET

POLITEHNICA Șl „U“ CLUJ AU OFERIT UN
Ultimele turnee ale campionatului republican feminin de baschet au 

început ieri, Ia Cluj, (grupa 1—6) și la Oradea (grupa 7—12). Iată rezul
tatele ți unele relatări transmise de corespondenții noștri :

CLUJ

UNIVERSITATEA
98—64 (59—30). Vic

ia 
autor i-

marcat.:
12,

I.E.F.S- - 
TIMIȘOARA 
torie facilă a studentelor de 
I.E.F.S. care au dominat 
tar întreaga partidă. Au
Szabo 27, Mihalic 23. Giurea 
Pantea 10, Balai 10, Basarabia 6, 
Iftimîe 6, Tita 4 pentru I.E.F.S., 
respectiv Diaconescu 19. Goian 19. 
Czmor 18. Constantinescu 6. Ftil- 
lop 2. Au arbitrat M. Aldea și 
P. Pasăre.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 75 — 
86 (37—47). Partidă deosebit de-

atractivă prin evoluția scorului 
și ambiția cu care ambele echi
pe au luptat, pentru victorie. Camj 
pioanelc au început calm, 
luînd cu multă exactitate atît 
apărare cît și în atac. Ca 
mare, 
în min.
iitehnicii. Clujencele și-au 
nit treptat, au schimbat 
cu apărarea agresivă pe tot 
nul, fapt ce le-a incomodat 
pe bucureștence. Jocul s-a 
librat (datorită eficacității 
sebite manifestată de Anca, 
kely și Moraru) și asistăm

SPECTACOL
26.
K. 
C.

Pop 4.
Farkas 3. Au
Negulescu și

R V

„CUPA DINAMO" LA TIR

C. Codreanu (Dinamo) victorios la pușcă și VI. Fiala

evo- 
fn 

cît și în atac. Ca ur- 
tabela electronică indica 
9 24—11 în favoarea Po- 

reve- 
,,zcxna" 

tere- 
vădit 
echi- 
deo- 
Sie- 

în 
min. 24 la. egalare ((51—51), clujen- 
eele luînd chiar conducerea (52—5.1). 
Echilibrul s-a 
min. 33, după 
campioanelor 
ele profitând 
greșeală a gazdelor. Au 
Pruncu 8, Szabados 1.4, ____
trescu 4. Savu 17, Taflan 17. Cio
can 26 pentru Politehnica, 
pectiv Szekely 10. Merca 2.

menținut pînă în 
care experiența 

și-a spus cuvîntul, 
prompt de orice 

marcat: 
Deme-

res-
Mo-

(Ruda Hvezda - Cehoslovacia) la pistol liber
Ieri, pe poligonul Tunari din Ca

pitală’, au început în condiții atmo
sferice vitrege — vînt puternic și 
în rafale, ploaie, frig și vizibilita
te redusă — întrecerile la arme cu 
glonț din cadrul „Cupei Dinamo", 
la care participă aproape, 200 de 
țintași din țară și o selecționată a 
clubului cehosldvac Ruda Hvezda. 
Rezultatele primelor probe, pistol 
liber și armă calibru redus 60 
focuri culcat seniori, au fost influ
ențate serios de timpul cu totul 
neprielnic. Pistolarii de abia au 
reușit să depășească 540 p, iar puș
cașii 590 p. Oaspeții s-au adaptat 
mai bine condițiilor de tragere la 
pistol, cîștigînd atît la seniori, cît 
și la juniori. Dintre români, între 
care a fost disputată „Cupa Dina
mo”, Mihai Teodor a reușit cel 
mai bun rezultat, adjudeeîndu-și 
trofeul în proba de pistol. La puș
că. rezultatele au fost strînse, doi 
dinamoviști, C. Codreanu și St. Ca
ban. ocupînd primele locuri cu ace
eași cifră.

REZULTATE TEHNICE — pistol 
liber seniori 60 f : 1, VI. Fiala (Ru
da Hvezda) 546 P. 2. M. Teodor 
543 p — ciștigătorul „Cupei Dina
mo". 3. C. Feciorescu 541 p, 4. M.

Trușcă 533 p, 5. N. Ciotloș 532 p, 
6. b. Stan 531 p (toți de la Stea
ua) j juniori: 1. R. Kotelnicki (Ruda 
Hvezda) 518 p, 2. N. Vinț (Steaua) 
517 p — ciștigătorul „Cupei Di
namo), 3. 1. Pospisil (Ruda Hvezda) 
513 p. 4. L. Pop’(Dinamo) 513 p, 5. 
V. Jezek (Ruda Hvezda) 511 p, 6. 
O. Pavel (Lelea Bacău) 508 p. 
Armă liberă calibru redus GO f 
culcat seniori: 1. C. Codreanu 590 p 
— ultima decadă 99 p, 2. Șt. Ca
ban 590 p — 96 p (ambii de la 
Dinamo), 3. Gh. Vasilescu (Olim
pia) 586 p, 4. Gh. Adam (Metalul) 
585 p, 5. F. Prokop (Ruda Hvezda) 
585 p, 6. P. Șandor (Steaua) 585 p.

Azi are loc dificila probă de 
armă liberă 3x40 focuri și pistol 
viteză, manșa I (30 focuri).

Mîine va începe pe poligonul Tu
nari o interesantă competiție de 
talere (skeet și trap), „Cupa 1 Mai“, 
organizată de clubul Olimpia Bucu
rești și F.R.T., la care vor evolua, 
alături de țintași cu arma de vînă- 
toare de la Steaua. Olimpia. Clubul 
Vînătorilor Timișoara, C. S. Baia 
Mare, și sportivi din Bulgaria și 
Ungaria.

T. RABȘAN

raru 20, Anca 
zăr 1. Portik 9 
arbitrat bine 
A. Caraman.

VOINȚA BUCUREȘTI
PID 67—55 (34—24)

ORADEA
CONSTRUCTORUL BUCU

REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
59—58 (30—21). Constructorul, a
dominat majoritatea timpului, dar 
Olimpia a egalat 
— 50. De aici s-a 
opt ori scor egal, 
erau 14 secunde

în min. 34:50 
înregistrat de 
iar cînd mai 
de joc. tabela 

indica 58—58. în aoeastă situație, 
Tomescu 
în atac, 
torul) a 
aruncări 
puncte: 
pentru învingătoare, respectiv Ia
tan (cea mai bună de pe teren în 
repriza secundă) 19 și Bîră 17. Au 
arbitrat foarte bine E. Hottya și 
R. Schmidt.

UNIVERSITATEA IAȘI — VO
INȚA TG. MUREȘ 77—53 (39—24) 

CRIȘUL ORADEA — SĂNĂTA
TEA SATU MARE 92—54 (37—30).

(Olimpia) a comis fault 
iar Petrescu (Construc- 

înscris una din cele două 
libere. Cele mai multe 
Petrescu 19, Gugu 14

Ilie GHIȘA — coresp.

de la polonezi au lipsit, în continuare, 
portarul Tomaszewski (accidentat) și 
Lubaiiski, nerefăcut după operația de 
la genunchi (de altfel, sînt puține 
speranțe ca el să evolueze la C.M.).

Cele două goluri au fost marcate 
de Van Moer (min. 31) și Deyna 
(min. 67).

Arbitrul austriac Mahias a condus 
echipele :

BELGIA : Biot — Van Bienst, De- 
valque, Vandendaele, Thissen. Van 
Moer. (Nicolas). Verhaeren, Maertens, 
Henrotay, Lambert. Van Himst 
(Dockx).

POLONIA : Kalinkowski — 
Cmikiewicz, Muszial, Pulzacki, 
perezak, Deyna, Maszik. Lato, 
docila. Tomarski.

hetn), Grabowski, Gerd Mttller, Erwin 
Kramers.

UNGARIA : Meszăros — Fabian, 
Balint, Horvăth, Megyessi. J. Juhâsz, 
(Kovacs) Fazekas, Mate (Toth). Bene, 
Vidats, Zambo (Fekete).

TRADIJIA NU SE DEZMINTE

PLOAIE DE GOLURI 
LA DORTMUND

Gut, 
Kas-
Ga-

Ia55 000 de spectatori au urmărit 
Dortmund un joc de bună calitate, 
între reprezentativele R. F. Germania 
și Ungaria, încheiat cu 
a gazdelor : 5—0 (1-—0). 
ția alcătuită de Helmut 
lipsită de data aceasta 
lari (Netzer, Overath, Weber, Breit
ner. Tlottges), jucătorii noi introduși 
în echipă au evoluat la înălțimea aș-

victoria netă 
Deși forma- 

Schon a fost 
de unii titu-

Campionatele republicane de înot in bazin acoperit

ZENO OPRIȚESCU A EGALAT RECORDUL TARII (54.3) LA IDO M LIBER
CLUJ. 18 (prin telefon). întrece

rile celor 192 de înotători (mai mulți 
decît anul trecut) pentru titlurile ce
lei de-a doua ediții a campionatelor 
republicane în bazin acoperit au în
ceput joi după-amiază. în piscina 
(50 m) clujeană, destul de promiță
tor- La capătul unei curse pe care a 
dominat-o net, Zeno Opritescu — 
spre satisfacția concetățenilor săi — a 
ciștigat proba de 100 ni liber in 54,3, 
timp egal cu recordul tării stabilit 
de clujean anul trecut, la Balcaniada 
de la Dubrovnik. învingătorul ar fi 
putut, fără doar și poate, să coboare 
în această cursă sub 54.0 pentru a 
obține un rezultat cu adevărat de 
talie internațională. A și demonstra
t-o 60 de minute mai tirziu cînd. la 
capătul unui lăudabil efort, a adus 
victoria echipei Steaua în ștafeta de 
4 x 100 m mixt, fiind cronometrat în 
53,8, intr-o situație (după trei schim
buri) pe jumătate compromisă pen
tru cvartetul, său. în cursa individua
lă. după un început bun (25,2 la 
50 m). el s-a crispat și a pierdut

teren, mai ales pe ultimii 25 m. Pe 
locul secund, Marian Slavici (55.0). 
înaintea campionului din vara trecu
tă. Ion Miclăuș (numai 56,1).

Am sperat că vom asista, in con
tinuare. la o reuniune reușită. Dar 
cursa lui Oprițescu a fost doar un 
foc de paie, pentru câ. fără excep
ție, toți învingătorii celorlalte probe 
— în general favoriti — au concurat 
sub așteptări. De notat un singur 
lucru Îmbucurător, și anume pre
zenta cîtorva copii pe podiumul de 
premiere: Angela Vamoși (14 ani) 
66.1 — locul 3 Ia 100 m liber (finală 
fără recordmana junioarelor. Daniela 
Georgescu !), Ligia Anastasescu (13 
ani) 1:23,0 — locul 3 la 100 m bras. 
Mihaela Georgescu (13 ani) 2:41,5 — 
locul 2 și Mihaela Costea (14) — 
2:44.6 locul 3 la 200 m mixt.

REZULTATE - 100 m liber <m) : 
Z. Opritescu (Steaua) 54,3 — rec. 
egalat, M- Slavici (Steaua) 55,0, I. 
Midăuș' (Dinamo) 56,1 ; 100 in liber 
(f) : Anca Groza (Dinamo) 65,0, Ti-

d:ko Horvath (Crișui) 66,0. Angela 
Vamoși (Crișui) 66.1 : 100 m bras (în) ; 
O. Rosier (Steaua) 1:12,0, E. Hempel 
(Steaua) 1:12,5, L. Șoptereanu (Dina
mo) 1:12,8 ; 100 m bras <f) : Anca 
Georgescu (Dinamo) 1:21.2, Camelia 
Hoțescu (Șc. sp. Ploiești) 1:22,6. Ligia 
Anastasescu (Școlarul Buc.) 1:23.0 : 
200 m mixt (m) ; D. Wetternek (Șc. 
sp. Reșița) 2:17,1, A. Birinl (Crișui) 
2:28,0. A- Barani (Șc. sp. Reșița) 
2:31.1 ; 200 m mixt (f) : Anca Groza 
2:38,6. Mihaela Georgescu (Petrolul) 
2:41,5, Mihaela Costea (Școlarul) 
2:44,6 ; 4 X 100 m mixt (m) : 1. Stea
ua 4:10,8 : Șc. sp. Reșița 4:30.4. 
C.S.M. Cluj 4:32,4 (Dinamo 4=11,0 — 
a fost descalificată) : 4 X 100 m mixt 
(0 : Dinamo 4:57.9. Petrolul 5:03.3. 
.Școlarul 5:09,6.

Programul de vineri : 400 m liber 
(m + f). 100 m spate ta A f) 100 m 
delfin ta 4- t) și 4 x 200 m li
ber ta).

Adrian VAS1LIU

î.i nocturnă, la Zenița, în fața a 
peste 30 000 de spectatori, s-a desfă
șurat primul meci inter-țări în acest 
oraș. Reprezentativa Iugoslaviei și-a 
continuat pregătirile pentru turneul 
final al C.M., întâlnind selecționata 
U.R.S.S. Victoria a revenit fotbaliș
tilor sovietici 1—0 (0—0), prin golul 
marcat de Bukijevski în min. 52. Ast
fel, tradiția nu se dezminte : echipa 
Iugoslaviei nu a ciștigat nici un meci 
în fața selecționatei sovietice, din 
anul 1952 .’ Gazdele au avut o supe-

TABLETELE JI
Cine ar fi crezut că litoralul 

românesc are vreun amestec în 
înfățișarea actuală a clasamen
tului campionatului mondial de 
hochei de la Helsinki ? Alătu
rarea acestor două elemente atât 
de disparate — de la țărmul în
sorit la oglinda de gheață — 
nu este întîmplătoare, ci doar 
cu totul formală.

tntr-adevăr, la Congresul Li
gii internaționale de hochei pe 
gheață, din 1912. ținut la Ma
maia, s-au stabilit pentru pri
ma oară, sancțiuni disciplinare 
în cazurile de doping. S-a de
cis atunci ca, în împrejurarea 
unei analize pozitive (confirma
tă de contraanaliză), consecin
țele să fie suportate nu numai 
de jucătorul în cauza (suspen
dare), ci și de formația sa, 
care va pierde punctele în cla
sament și meciul cu scorul de 
forfait de O—5.

Măsura a ajuns la materiali
zarea ei cea mai izbitoare toc
mai acum, cu prilejul campio
natului mondial din capitala 
finlandeză. Pentru că. la drept 
vorbind, istoric, primul caz de 
doping depistat in hochei s-a 
petrecut la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Sapporo (1972), cînd 
jucătorul vest-german Alois 
Schloder a fost întîi suspendat 
și apoi reabilitat, după ce s-a 
constatat că, de fapt, era vorba

La Magdeburg, în meci retur 
pentru sferturile de finală ale cam
pionatului european (rezervat echi
pelor de tineret) — ediția 1973— 
1974. selecționata R. D. Germano 
a întrecut cu scorul de 2—1 (0—0; 
formația Italiei. Au înscris: TyP 
(min. 80), Pommerenke (min. *87, 
din lovitură de la 11 m). respectiv 
D’Amico (min. 71).

învingătoare și in primul joc 
(scor 1—0), echipa R. D. Germane 
s-a calificat pentru semifinale

★
La Bekescsaba, în cadrul ajcele- 

iași competiții, s-au întâlnit repre
zentativele Ungariei și Olandei. Ti
nerii fotbaliști maghiari au termi
nat învingători cu scorul de 3—1 
(0—0), prin punctele realizate de 
Becsei (min. 49 din lovitură de Ia 
11 m), Nemeth (min. 60) și Penzes 
(min. 79). Golul oaspeților a fost 
marcat, în minutul 80, de Lubbs. 
Pentru semifinale s-a calificat e- 
chîpa Ungariei, învinsă în tur cu 
2—1.

Pentru semifinale s-au mai- cali
ficat echipele U.R.S.S. și Poloniei

f> JUCĂTORI DE LA ATLETICO

MADRID - SUSPENDAȚI!
Comisia de disciplină a U.E.F.A., 

întrunită la Berna, a decis suspen
darea a șase jucători din echipa 
Atletico Madrid, care s-au .făcut 
vinovați de incidentele petrecute 
în primul meci dintre formațiile 
Celtic Glasgow și Atletico Madrid 
(0—0), disputat la Glasgow’ în ca
drul semifinalelor „Cupei campfo. 
niloo- europeni“ la fotbal. Jucătorii 
suspendați : Ayala, Diaz. Quiqur 
(eliminați de pe teren la Glasgow!, 
Overjero, Alberto și Melo nu vor 
avea drept de joc în partida retur, 
programată la 24 aprilie, la Ma
drid.

CLASAMENTUL
de neglijența medicului echipei 
R.F.G., care-i administrase ju
cătorului un medicament de ' pe 
lista celor interzise.

De data aceasta, centrul ata
cant suedez Ulf Nilsson este 
prins că a consumat produse 
farmaceutice nepermise. conți 
nind efedrină. Citeva zile mai 
tirziu, portarul finlandez Stig 
Wetzll este surprins uiiliiind 
produse energogene interzise. In 
ambele_ cazuri, medicii loturilor 
respective s-au declarat gata să 
za vina asupra lor. sub pretex 
tul că și-au oblojit jucătorii de 
niscaiva răceli sau guturaiuri..

Consecința imediată: Suedia 
pierde cu 0—5 meciul ciștigat 
pe teren cu Polonia cu 4—1 . 
Finlanda pierde cu 0—5 meciul 
cîștigat pe teren cu Cehoslovacie 
cu 5—2! Clasamentul se tulbu 
ră. Echipe învingătoare pierd 
puncte in clasament, pentru co 
unul dintre jucătorii lor a vrut 
să-și creeze resurse suplimen
tare și incorecte de energie sau 
să-și sporească zestrea de elan 
euforic pentru a avea mat ntzili 
curaj în momentele critice .

Acum putem, insă, spune că 
intre tabletele pentru dureri în 
gît și rezultatele unor partide 
de hochei pe gheață legătura 
este întîmplătoare, dar deloc 
formală!

Victor BANC1ULESCU
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