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La Palatul Republicii au început 
ieri dimineața convorbirile oficiale in
tre Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Costa Rica, Jose 
Figueres Ferrer.

In cadrul convorbirii, cei doi pre
ședinți au analizat stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare a relați
ilor bilaterale în lumina Tratatului 
de prietenie și cooperare și acordu
rilor încheiate, între cele două țări, 
în septembrie anul trecut, la San 
Jose. De ambele părți a fost expri
mată dorința de a se identifica noi 
posibilități de promovare, pe multi
ple planuri, a colaborării româno- 
costaricane, în folosul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii între națiuni.

Intre cel doi șefi de stat a avut 
loc, de asemenea, un schimb de ve
deri asupra unor probleme ale vieții 
politice internaționale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de sinceră prietenie și de
plină înțelegere.

★
Marți dimineața, președintele Re

publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu președintele 
Republicii Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer, au făcut o vizită prin Capi
tală, — in noul cartier Titan și la 
uzinele „23 August" — care s-a des
fășurat sub semnul bunelor relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între cele două țări, dorinței comune 
de a dezvolta pe multiple planuri a- 
ceste relații in beneficiul reciproc al 
ambelor popoare.

Vizita a permis distinșilor oaspeți 
contactul nemijlocit cu realitățile Ro
mâniei contemporane, cu unele rea
lizări ale poporului român pe calea

făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, răspunzînd totodată în 
chip fericit și dorinței manifestate de 
președintele Figueres în toastul ros
tit la dineul oferit în cinstea sa luni 
seara de a cunoaște experiența țării 
noastre „care a inițiat o nouă socie
tate și care a cunoscut o mare re
naștere".

Primul obiectiv îl constituie car
tierul Titan ale cărui dimensiuni ar
hitectonice reflectă rezultatele concre
te ale amplului efort constructiv al 
politicii constante a partidului și gu
vernului îndreptată spre ridicarea 
continuă a nivelului de trai, material 
și cultural, al întregului nostru 
popor.

In continuare, au fost vizitate com
plexe comerciale din cartier. Preșe
dintele Figueres apreciază calitatea 
produselor.

Cei doi șefi de stat sînt înconju
rați cu dragoste de cetățeni, sînt sa
lutați cu cordialitate, li se string 
miinile cu prietenie și stimă.

Coloana oficială se îndreaptă spre 
cunoscuta întreprindere „23 August", 
aflată în imediata vecinătate a car
tierului Titan, unitate industrială cu 
o pondere importantă în economia 
Capitalei, care oferă un reper su
gestiv pentru stadiul actual al indus
triei românești.

Aclamînd pe cei doi șefi de stat, 
muncitorii uzinei iși exprimă satis
facția pentru bunele raporturi sta
tornicite între Republica Socialistă 
România și Republica Costa Rica, în
crederea că noul dialog la nivel înalt 
româno-costarican va face ca rela
țiile de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări și popoare să se am
plifice în interesul cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

După vizitarea sectoarelor de pro
ducție, distinsului oaspete îi este pre
zentată cantina uzinei, o modernă 
clădire, în care pot servi masa, in
tr-o singură serie, 3 000 de persoane.

Apreciind în mod deosebit cele văzute, 
președintele Jose Figueres Ferrer feli
cită întregul colectiv și îi urează noi 
succese. La încheierea vizitei, distin
sul oaspete a notat în cartea de o- 
noare a întreprinderii : „Admirabilă 
reflectare de organizare a muncitori
lor, cu o înaltă eficacitate și cu ra
porturi umane impresionante".

La încheierea vizitei în uzină, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Jose 
Figueres Ferrer sînt din nou acla
mați îndelung de miile de muncitori 
prezenți pe aleile din incinta între
prinderii, făcîndu-le o călduroasă ma
nifestare de prietenie și stimă.

★
După-amiază, președintele Repu

blicii Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer și oficialitățile care îl înso
țesc au vizitat Muzeul Satului din 
Capitală.

★
Tot marți șefuj statului 

can și persoanele 
însoțesc au vizitat 
nai de gerontologie

Președintele Republicii Costa Rica 
a fost întîmpinat aici de acad. prof, 
dr. docent Ana Aslan, directorul 
acestei cunoscute instituții medi
cale românești, precum și de Mihai 
Aldea, adjunct al ministrului să
nătății.

Oaspeților le-au fost prezentate 
o serie de realizări ale institutului, 
contribuția școlii medicale româ
nești la progresul științei mondiale.

costari- 
oficiale care îl 

Institutul națio- 
și geriatrie.

In partida disputată miercuri seara la Buenos Aires

ARGENTINA A ÎNTRECUT
ROMÂNIA CU 2-1 (0-1)

• Echipa noastră a 
lia • Kun a deschis 
secundă

evoluat 
scorul

decît în partida cu Brazi- 
Randament mai scăzut în repriza

mai bine 
©

(prin tele-
reprezenta-

ÎN ÎNTÎMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI

FILE DIN CRONICA MUNCII Șl A SPORTULUI

LA UZINELE „23 AUGUST44 „CUPA 1 MAr LA TENIS

BUENOS AIRES, 23 
fon). în fața puternicei 
tive de fotbal a Argentinei, echipa 
României a prestat un joc supe
rior celui de la Sao- Paulo. In plus, 
menționăm că, în primele 45 de 
minute, „tricolorii" au jucat mult 
mai bine decît în repriza secundă, 
în prima parte a meciului s-a rea
lizat o mai bună funcționare de 
ansamblu a compartimentelor, linia 
de mijloc fiind deosebit de activă. 
Am remarcat demarcări inteligente 
și pase precise. Extremele au evo
luat modern, în ambele momente 
ale jocului : atac și apărare. în a- 
vangarda echipei, Kun a desfășu
rat un joc combinativ, iar Marcu 
a mizat pe viteză. Dinu, Lucescu, 
D. Georgescu și Iordănescu au com
binat lucid, construind deseori cu 
ingeniozitate. în repriza a doua 6-a 
produs o scădere a randamentului. 
Replica gazdelor a fost mai puter
nică, mai ales prin Brindisi, Bal- 
buena și Kempes. Această superio-

ritate a fost înlesnită de faptul că 
linia noastră de mijloc n-a mai 
reușit să cîștige un număr suficient 
de baloane. S-a mai remarcat și o 
oarecare prudență, determinată de 
dorința de menținere a rezultatu
lui, la 1—1. Poate că echipa ar fi 
reușit să-și realizeze scopul dacă 
nu survenea acea gravă greșeală a 
lui Iordănescu. Acesta a trimis ba
lonul spre poarta noastră, dar 
Kempes a interceptat și a înscris. 
Ar fi greșit, însă, să punem totul 
pe seama acestei greșeli. Adevărul 
este că randamentul general a scă
zut, cum spuneam, în repriza a 
doua.

Echipa României a aplicat ideea 
de joc din meciul cu Brazilia, cu 
mențiunea că Iordănescu și Dudu 
Georgescu au jucat, conform indi
cațiilor, mai aproape de Kun. în 
aceste condiții, combinațiile au fost 
mai numeroase și mai periculoase, 
în apărare, fundașii laterali au ju
cat la extreme, Sameș l-a marcat

KUNMARCU
Kempes, iar Antonescu a 

rolul fundașului de acope-
Btrtct

Pe 
plinit 
rire. Dinu l-a marcat strict pe 
Brindisi, jucătorul nr. 1 al echipei 
gazde, conducător de joc al argen
tinienilor. Echipa lui Brindisi a a- 
plicat un 4—4—2 elastic. Cei. patru 
de la mijlocul terenului au făcut 
deseori o adevărată morișcă, ceea 
ce ne-a amintit de formula de joc 
a lui Ajax, creînd destule proble
me de marcaj, pe care jucătorii 
noștri le-au rezolvat în majoritatea 
cazurilor.

Randamentul „tricolorilor" pe 
toată durata partidei poate fi con
siderat bun. Tn orice caz, el mar-

înde- cheaza o creștere valorică față 'de 
primă partidă, ceea ce ne îndeam
nă sM‘credem că în meciul cu Ar
gentina s-a realizat o 
daptare la fusul orar 
ții le de joc.

Argentinienii încep 
tîlnirea, construind în 
faze extrem de periculoase, pe care 
apărarea noastră le rezolvă cu des
tulă dificultate. Abia în min. 10, 
echipa țării noastre începe să ac-

.7 Eftimîe IONESCU

mai bună, a- 
și la condi-

puternic în- 
viteză cîteva

(Continuare în pag. a 3-a)

POLITEHNICA

Angrenați în activitatea de pro
ducție, muncitorii, inginerii șl teh
nicienii marii întreprinderi bucu
reștene — Uzinele „23 August" — 
raportează, în preajma zilei de 1 
Mai, îndeplinirea Și depășirea celor 
mai mujte dintre angajamentele a- 
sumate în acțiunea de îndeplinire, 
înainte de termene, a planului cin
cinal. Paralel, în timpul lor liber, 
hîaT multe mii de tineri și -tinere 
iau drumul stadioanelor sau por
nesc pe cărările patriei, în excursii 
și drumeții. Firește, performanța nu 
le este străină sportivilor de la clu
bul „Metalul", dar aceasta nu îm
piedică desfășurarea unei largi ac
țiuni de cuprindere în practicarea 
exercițiilor fizice a masei de sa- 
lariați, \

La ordinea zilei se află acum în
trecerile pentru ediția de vară a 
„Cupei tineretului". Au loc com
petiții de fotbal, handbal volei, a- 
tletism și popice. In secțiile sculărie, 
motoare, uzinaj-locomotive și apa- 
rataj au și apărut panourile conți- 
nînd rezultatele obținute de echipe
le reprezentative. în secțiile amin
tite, precum și în alte cîteva, au 
fost amenajate „colțuri sportive”. 
Aici, se găsesc gantore și haltere 
confecționate chiar în uzină. Cei ce 
doresc să-și verifice forța mușchilor 
putînd-o face fără a întîmpina gre
utăți. In secția motoare promotorul 
unei astfel de activități este strun-

garul ton Hogea, în timp ce la scu- 
lărie Paul Maziiu a avut o iniția
tivă asemănătoare.

Deși rezultatele obținute în acti
vitatea sportivă de masă sînt mai 
multe decît cele enunțate de noi, ac
tiviștii clubului „Metalul14 caută noi 
modalități de cuprindere în practi
carea exercițiilor fizice a unui nu
măr cît mai mare de salarlați, mai 
ales dintre cei de la secțiile con
strucții sudate, locomotive-montaj, 
utilaj tehnologic și mecanică...

Dumitru DUMITRESCU

4 zile, în 
C.M.E.F.S. Ploiești, a 
competiție de tenis dotată cu 
pa F Mai“. întrecerile s-au dispu
tat pe terenurile din vecinătatea 
sălii sporturilor „Victoria44 din lo
calitate. Cei mai mulți concurenți 
au prezentat Liceul Mihai Viteazu, 
Liceul de chimie și Liceul nr. 5.

Primii clasați : 1. Horia Simio- 
nescu (Lie. nr. 5) ; 2. Marius Di- 
nescu (Lie. Mihai Viteazu) ; 3. Că
tălin Popescu (Lie. Mihai Viteazu); 
4. Stoica Negrea (Lie. nr. 6).

... — coreșp.

Timp de organizarea 
avut loc o 

„Cu- CAMPIOANA
DE BASCHET

A ROMÂNIEI

ÎNTRECERI DE ATLETISM
Pe stadionul Metalul din Plopeni 

s-a desfășurat un reușit concurs de 
atletism, organizat în 
de 1 Mai. La start au 
tineri din școli și din 
și instituții. Proba de
100 m. a revenit Săndicăi Bîrliga. 
Tot ea s-a clasat pe 
la 800 m și săritura

După întrecerile 
desfășurat acțiuni în
de vară a „Cupei tineretului".

B. POINESCU — coresp.

cinstea zilei 
fost prezenți 
întreprinderi 
alergare pe

primul loc și 
în înălțime, 
atletice s-au 
cadrul ediției

LA ELECTROMAGNETICA 'BUCUREȘTI
tre toate manifestările sportive de 
masă — aflăm de la Ionel Manciu, 
secretarul asociației sportive — orien
tarea turistică are cea mai largă au
diență".

Ajungem, către ora prînzului, la 
laboratorul central. In salonul elegant, 
ca al unui modern aeroport, se des
fășura repriza de gimnastică. Florin 
Voicu ne spune (este și el un în
drăgostit de orientare turistică) că a- 
erul curat ce-1 inhalează în plimbă
rile de la șfirșit de săptămînă nu-i 
este suficient și de aceea a militat 
pentru introducerea gimnasticii la 
■locul de muncă. „Peste cîteva zile 
vom începe gimnastica și la secția 
relee" — aflăm de la secretarul aso
ciației,

Pe stadionul numit „Veseliei" — 
una dintre cele mai vechi și mai 
cunoscute arene sportive muncitorești 
bucureștene — am asistat, o după a- 
miază întreagă, la întreceri de hand
bal, volei și tenis. Veniseră echipe 
de la secțiile constructor-șef. penta- 
conta și de la banda de bobinaj, pen
tru a se întrece în campionatul aso
ciației. Printre sportivii amatori i-am 
recunoscut pe cîțiva dintre instruc
torii și activiștii obștești ai asocia
ției : inginerul C. Munteanu, tehni
cianul Gh. Dumitrescu, muncitorii ma- 
trițeri Mihâi Pirvan și Gh. Grigore. 
Deveniseră și ei sportivi dar. din cînd 
în cînd, se îndreptau către un grup 
de tinere aflate pe latura dinpre 
„Munca textilă44 a stadionului. Acolo 
se treceau normele complexului 
„Sport și sănătate". Iar ei, ca instruc
tori, nu puteau să lipsească-..

Privim o imensă hartă a lumii. No
tările fiind făcute la zi, aflăm că, 
exact în ajunul vizitei noastre la 
„Electromagnetica*4, fuseseră expediate 
în Olanda și Danemarca loturi com
plete de instalații automate pentru 
telefonie- Lingă hartă descifrăm lini
ile ascendente ale unui grafic. Com
plicatele mașinării trecuseră dincolo 
de granițele țării cu o săptămînă mai 
devreme. „Acesta a fost unul din an
gajamentele noastre în cinstea zilei 
de 1 Mai — ne spune președintele 
comitetului sindicatului, tovarășul 
Gheorghe Ilăpăianu. Datorită efortu
rilor comune ale tuturor sectoarelor 
întreprinderii, l-am putut realiza in 
termenul propus"...

Sîntem invitați in secția „pentacon- 
ta“. O instalație specială veghează ca 
in atmosferă să nu existe nici un 
fir de praf. Orice impuritate, fie ea 
de mărimea unui micron — ni se 
spune — ar putea deregla produsele 
finite. în fața unor complicate mași
nării — ale căror elemente princi
pale sînt firele din sîrmă atit de 
fină, incit abia le vedem — lucrează 
cîteva sute de muncitoare_ și munci
tori. Unul dintre ei, Florin Hăpăia- 
nu ne dă cîteva explicații. Apoi dis
cuția se mută de pe planul producției 
pe acela al sportului. Interlocutorul 
nostru este unul dintre ciștigătorii 
„Cupei Electromagnetica" la concursul 
de orientare turistică, al ultimului 
dintre concursuri, pentru că astfel 
de acțiuni au loc săptămînal. Carava
na acestui gen aparte de sportivi — 
pentru că ei trebuie să fie și buni 
geografi — ÎȘÎ orientează busolele 
cînd spre Predeal cînd spre Pustni
cul, cînd spre pădurea Băneasa. „Din- I. G.

u

ASTAZl START
ÎN FINALELE STUDENȚEȘTI 
ALE „CUPEI TINERETULUI
© Organizatorii vor să fie la înălțime • Trei zile de 
aprige dispute ® Spectacole de gală în cinstea par- 
ticipanților

CLUJ, 23 (prin telefon). Astăzi, pe 
principalele baze sportive ale muni
cipiului o mare parte dintre cei 903 
studenți și studente care au reușit 
să-și cîștige mandat pentru finalele 
universitare ale „Cupei tineretului", 
ediția de vară, vor lua startul in în
trecerile de atletism, baschet, hand
bal. volei și fotbal.

Conform programului stabilit, în 
urma tragerii la sorți, primele echi
pe ce vor răspunde semnalului de 
început al arbitrilor prezenți pe te
renurile din parcul Universității, în 
Sala sporturilor, Sala Armatei sînt : 
la baschet — Timișoara—Craiova (f) 
și Cluj—Tg. Mureș (b), handbal — 
București —București II (f) și Bucu
rești I—Petroșani (b). volei — Iași — 
Craiova (f) și Timișoara—Galați (b). 
fotbal — București I—Constanța. în 
continuare, la toate aceste discipline 
se vor desfășura și celelalte trei par
tide programate in cadrul celor 4 
grupe, așa că la prinz va fi cunoscut 
programul zilei a Il-a cînd. atît în
vingătorii. cît și învinșii zilei inaugu
rale urmează să se întilnească între

BUCUREȘTI

Ediția a 25-a a cam
pionatului republican 
feminin de baschet s-a 
încheiat cu victoria 
formației Politehnica 
București. In fotografie, 
componentele echipei. De la stin
gă la dreapta, în rindul de sus: 
Ecaterina Savu — căpitana echi
pei, Suzana Szabados, Margareta 
Pruncu, Grigore Costescu — an
trenorul echipei, Anca Demetres- 
cu, Coi.ielia Taflan, Gabriela Cio
can ; rindul de jos; Elena Baba- 
re, Georgeta Predescu, Marilena 
Poștaru, Cristina Doliș, Georgeta 
Friedlander. 
sește Rodica

Georgeta Predescu,
Cristina Doliș, 

Din fotografie lip- 
Stănoiu.

Foto : Ioan LESPUC — Cluj

Citiți în pagina a II-a comenta
riul la terminarea competiției.

TiRNAVA ODORHEI A RĂMAS

ÎN DIVIZIA DE HOCHEI
s-a
echipele

desfășurat me-
Tîrnava

JUCĂTOARELE NOASTRE
DE TENIS

OBȚIN VICTORII
Turneul internațional de tenis de 

la Nisa, din seria tradiționalelor con
cursuri de pe Coasta de Azur, a pri
lejuit frumoase afirmări ale jucătoa
relor românce Iudith Dibar-Gohn și 
Florența Mihai. Ele au terminat vic
torioase, pe terenurile de la T. C- 
Nice-Mediteranee, atît în proba de 
simplu cît și în cea de dublu.

Iudith Gohn și-a adjudecat titlul, 
de simplu feminin, după patru parti
de clstigate succesiv : cu vest-germa- 
nele Krauss (6—4, 6—3) și Wolf (6— 
3, 6—2), cu franceza Venturino 
(6—0, 6—4). iar în finală cu Florența 
Mihai (7—6, 6—4). Aceasta din urmă 
a ’«trecut. în semifinală, pe jucătoa- 
rea franceză Janssens (6—4, 6—4).

In finala de dublu, Iudith Gohn 
și Florența Mihai au dispus de Jean
ne Venturino și Marie-Louise Jans
sens. cu 2—6, 6—3, 10—8. în conti
nuare, tenismanele noastre . participă 
la un nou turneu, care se desfăsoar-ă 
la Cannes.

6-12 MAI: TURNEUL INTERNAȚIONAL „CENTURA DE AUR

(CAMPIONUL COMMONWEALTHULUI)
LA BUCUREȘTI!

Greul sovietic Evgheni Gorstkov

viață grea lui Stevenson și
și mai apro-

La Miercurea Ciuc 
ciul de baraj între 
Odorhei și Școala sportivă M. Ciuc, pen
tru desemnarea celei de a 8-a formații 
care va activa în prima Ligă a campio
natului țării. La capătul unui joc echi
librat Tîrnava a învins cu 5—4 (2—1,
1—1. 2—2), păstrindu-și, astfel, locul în 
eșalonul de elită al întrecerii hocheiști- 
lor. Cu această manifestare patinoarul 
șl-a închis porțile (pentru revizuirea 
instalației frigorifice) pînă la data de 
20 Iunie.

a 
uni-

Aspect de la festivita
tea de deschidere 
fazei pe centrul 
versitar București din 
cadrul „Cupei tineretu
lui" : defilează repre

zentantele A.S.E.
Foto : S. BAKCSY

Cel mai important 
piat eveniment al sezonului pugi
listic este fără îndoială turneul 
internațional dotat cu „Centura de 
aur", care se va desfășura, între 
6 și 12 mai pe ringul montat în 
incinta patinoarului artificial „23 
August" din Capitală. La întreceri 
continuă să-și confirme participa
rea — alături de boxerii români 
— campioni din numeroase țări ale 
Europei și . din alte continente. Sînt 
anunțați, recent, cîte 4 pugiliști 
din Grecia și Algeria.

Ultimele înscrieri nominale aduc 
pe listele de întreceri nume foar
te interesante, care sporesc valoa
rea competiției. De pildă, din R. D. 
Germană vor participa: Gerten- 
bach (muscă), Rocke (cocoș), Zer- 
now (pană), Schroder (semiușoară), 
Manfred Weidner (semimijlocie,, 
care vine fără îndoială să-și răs
cumpere înfrîngerea prin k.o. su
ferită, în martie, la București), 
Zimmermann (mijlocie mică) și 
Meissner (grea). Turcia va deplasa 
la București următorul lot: Ay

ei, conform regulamentului acestor 
finale care permite echipelor învinse 
să iși continue evoluția în competi
ție. Acest sistem, care facilitează fie
cărei formații să joace zilnic cite un 
meci ca și faptul că grupele nu au 
avut favoriți este perfect adecvat u- 
nei competiții de masă, în care scopul 
principal nu îl constituie performanta 
și ierarhiile, ci angrenarea și men
ținerea în întreceri a unui număr cît 
mai mare de tineri.

La ora 10. vor intra în competiție 
și cei 220 de atlețl, urmînd ca la ora 
16,30 toți participant la finalele uni
versitare. ediția 1974, să se reuneas
că pe stadionul municipal pentru fes
tivitatea de deschidere a competiției. 
Seara la Casa de cultură a studen
ților, cunoscutul ansamblu folcloric 
„Mugurelul" va oferi studenților șl 
studentelor, veniți la Cluj un spec
tacol de gală.

Sperînd că și vremea — care la ora 
transmisiei 
fi un aliat 
cest mare 
dențesc de 
ticipanților 
care le dorim 
desfășurate în 
tivitate !

amenința cu ploaia — va 
al tineretului sosit la a- 
festival al sportului stu- 
masă, urăm tuturor par- 
succes in întrecerile pe 

animate de ambiții și 
cea mai deplină spor-

Nușa DEMIAN
I. PAUL

Dogru 
Kodac 

și Me-

va face

Alexe
Arif 

Ayan

cîțiva 
în 

proaspătul 
Comrnon- 

(încununat 
din Noua

David Larmoiir (Irlanda de Nord) 
la Chriștchurclț, unde a devenit 

• Commonwealthului

în finala de 
campion al

amănunte de

Alycan și 
(muscă), 
(pană), Graslan 
met (ușoară).

Delegația Irlandei de
Nord cuprinde 
boxeri redutabili, 
frunte cu 
campion al 
wealthului 
la Jocurile
Zeelândă) David Lar
mour (muscă). Mai fac 
parte din lot: Gerry 
Hanna (ușoară) și se- 
mifinăliștii Jocurilor 
de la Christchurch :
John Rodgers (semi- 
mijlocie) și Gordon Fe
rris (semigrea). Călă
toria irlandezilor are 
aproape caracterul unei 
revanșe, întrucît în fe
bruarie. la Belfast, învinși ai celor Ia,tă .acum și cîteva
de mai sus au fost: Constantin organizare. în zilele de 6, 7 și 8
Gruiescu. Ilie Tîrîlă și Vasile Croi- ,mai_yor avea loc cîte două reu- 
toru (doar Calistrat Cuțov reușind--------------------------------------------- -
să-l întreacă pe Hanna)! (Continuare în pag. a 2-a)

Raid-anchetă în cîteva cămine

ÎN CĂUTAREA A CEEA CE
studențești ale Capitalei

NU EXISTĂ:• ••

GIMNASTICA DE ÎNVIORARE
Nu mai trebuie explicat ce în

seamnă gimnastică de înviorare. 
Toată lumea îi cunoaște binefaceri
le. Cu atît mai mult — ne aștep
tam înaintea raidului efectuat cu 
cîteva zile în urmă în unele cămi
ne studențești bucureștene — să-i 
găsim pe tinerii universitari în de
plină cunoștință de cauză sau, mai 
bine zis, în plină desfășurare a 
acestei activități atît de folositoare.
GIMNASTICA DE DIMINEAȚA î 

NICI VORBA I

I.a 
radio 
Știri, 
lități

6 dimineața, se transmite la 
programul „orele dimineții", 

muzică, buletin meteo, actua- 
și, spre lauda redactorilor, un 

program de 
re, pe care 
multe din 
binefacerile

gimnastică de înviora- 
1-am crezut aplicat în 
căminele vizitate, spre 
practicanților.

Ora 7. Sîntem la căminele Uni
versității din bulevardul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Blocurile A și B sînt locuite 
de studente (aproximativ 1200). Au
zind de scopul vizitei noastre, Dana 
Enache, studentă în anul II la 
limbi romanice, președinta căminu
lui de fete, ne-a refuzat, inițial, 
orice fel de relație (amintindu-și 
de un raid al confraților de la 
„Scînteia tineretului", în urma , că
ruia a primit stricte indicații de a 
nu mai răspunde solicitărilor gaze
tărești...), fără aprobarea scrisă 
sau telefonică — a conf. univ. dr. 
Zorin Zamfir, prorector cu proble
mele educative. Aprobare pe care 
am obținut-o...
._ După cîteva ezitări, cauzate ți de 
prezența cadrelor didactice de la 
catedra de specialitate, șefa cămi
nului a spus: „Gimnastica de în
viorare a fost previzuU tn progra-

mul zilnic și... după cîteva potic
neli, în ultimele săptămînî nu s-a 
mai făcut nimic din cauza apro
piatei sesiuni de examene și a nu
meroaselor lucrări de seminar. Dar, 
în general, se face44.

Ce înseamnă acest „se face44, a- 
veam să aflăm din consultarea 
cîtorva studente, supuse ad-hoc 
unui scurt chestionar. SILVIA AN
DREI (anul IV, română): „Gimnas
tică de înviorare? Nici vorbă. M-ant 
dezobișnuit demult. Nu am timp". 
LEDIUNA MARUSAC (anul II, lati
nă) : „Unele fete mai fac cîte ceva. 
Azi, însă, n-am văzut nici una".

Paul IOVAN 
Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag, a t-a)
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CROSUL TINERETULUI '
LA ORA STARTURILOR JUDEȚENE
Crosul tineretului", una din 

marile acțiuni sportive 
ale acestei primăveri, se 

apropie de ultimul său act, fi
nalele pe țară.

Angrenînd în fazele sale pre
liminare, un mare număr de iu
bitori ai alergării, crosul a stîr- 
nit interes și emulație, s-a 
bucurat de adeziunea a nume
roși tineri din școli și facultăți, 
din întreprinderi și instituții, de 
la sate- S-a urmărit, și s-a re
ușit intr-o bună măsură, elimi
narea unor neajunsuri de ordin, 
propagandistic sau organizato
ric, semnalate la competiții si
milare desfășurate în trecut, că- 
utîndu-se să se dea 
tării un caracter cît 
bil și cît mai eficient.

La această oră sînt 
actualitate etapele județene ale 
întrecerii, în cadrul cărora vor 
fi desemnați finaliștii. tn cî'tevă 
județe concursurile s-au desfă
șurat duminica trecută, în cele 
mai multe, însă ele vor avea loc 
la sfîrșitul acestei săptămîni.

Din relatările transmise de 
corespondenții noștrii. se con
stată grijă și preocuparea pentru

manlfes- 
mai via-

în plină'

crearea unor condiții optime de 
desfășurare a concursurilor. Co
mitetele județene U.T.C., Con
siliile sindicale județene, orga
nele teritoriale ale mișcării 
sportive, sub auspiciile cărora 
are loc competiția, colaborează 
într-un mod rodnic pentru a-i 
asigura succesul deplin. In une
le locuri s-a luat inițiativa de 
a se transforma finalele județe
ne în veritabile sărbători ale 
sportului de masă, incluzîndu-le 
în cadrul unor duminici cultu
ral-sportive cu programe ample, 
variate și atractive. Brăilenii, 
de pildă, așa cum am consem
nat, au și făcut o asemenea 
acțiune la Lacul Sărat, iar e- 
courile ei sînt dintre cele mai 
pozitive.

Urină tuturor concurenților 
starturi cît mai reușite și suc
ces deplin, să-i așteptăm pe cei 

, mai buni la finalele care îi vor 
desemna pe cîștigătorii acestei 
frumoase întreceri, dedicate ma
rilor evenimente politice ale a- 
nului 1974 — cea de a XXX-a 
aniversare a Eliberării și Con
gresul al XI-lea al partidului 1

Scăpată de sub supraveghere, Maria Serediuc (Confecția) va înscrie un 
gol în poarta Voinței Odorhei Foto : Paul ROMOȘAN

CAMPIONATUL REPUBLICAN A DEMONSTRAT:

BASCHETUL FEMININ ARE BAZE SOLIDE
PENTRU 0 REPREZENTATIVA

• Toate formațiile din grupa 1—6, adepte ale jocului modern • Politehnica 
ți I.E.F.S. au făcut față unui dublu efort ® Pe cînd împrospătarea lotului 
feroviarelor ? ® Echipele universităților din Cluj și din Timișoara, pepiniere 

ale selecționatei României

După campionatele republicane de lupte greco-romane (tineret)

NOILE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI
S-AU DOVEDIT EFICIENTE

PROGRAM HANDBALISTIC INTERN
DE MARE ATRACȚIE

• Astăzi, un meci restanță : Steaua — „U" Cluj ® Simbătă și duminică, 
două derby-uri tradiționale

’© Cu toate dificultâțile de concurs, cîțiva juniori s-au evidențiat © Așteptam 
modificări și in formula de disputare a competiției

trei zile, sala Sportu-Timp de
Tilor din Galați a găzduit finalele 
campionatelor individuale de lupte 
greco-romane rezervate tineretului, 
la care au participat cei mai va
loroși sportivi care n-au împlinit 
încă 23 de ani. Această limită de 
vîrstă, destul de îngăduitoare în._a- 
cest an, a permis participarea în 
concura și a unor luptători cu o 
vastă experiență competițională, 
componenți ai reprezentativei noas
tre naționale de seniori.

Firește, într-o competiție în care 
pe foile de concurs figurează luptă
tori ca Nicu Gingă (campion mon
dial), Ion Păun, Constantin Alexan
dru, Adrian Popa, Mihai Boțilăetc., 
nivelul valoric al întrecerilor depă
șește pe cel obișnuit pentru cam
pionatele republicane de tineret. în 
aceste condiții, sînt explicabile nu
meroasele decizii de tuș consemna
te pe parcursul competiției. De 
pildă, numai în primul tur, din 128 
de meciuri, 89 s-au încheiat cu 
victorii înainte de limită. La mai 
toate cele 10 categorii de greutate 
a existat un evident dezechilibru 
valoric între grupul fruntașilor (cei 
mai vîratnici) și restul concurenți- 
lor. Prevederile regulamentului de 
participare au permis și campio
nilor de juniori (chiar și cei mici) 
să se înscrie la campionatele de 
tineret, ca și altor sportivi a bă- 
ror valoare nu le permite să facă 
(față cu succes într-o întrecere de 
acest nivel. Așa se explică faptul 
că la unele categorii de greutate 
(68 kg și 62 kg) au luat startul în 
competiție cite 40 și, respectiv, 39 
de concurenți, număr neobișnuit de 
mare pentru o competiție de acest 
gen, situație care i-a obligat pe 
luptători să susțină cite 8—9 me
ciuri în două zile și jumătate.

Și totuși, solicitările la care au 
fost supuși cîștigătorii, firește, cu 
unele excepți, n-au fost prea mari. 
Aceasta, deoarece mulți dintre par
tenerii lor de întrecere nu le-au 
pus probleme deosebite, multe în
tîlniri constituind pentru învingă
tori o simplă formalitate.

privind suprimarea deciziei de meci 
egal. Aceste măsuri i-au determi
nat pe concurenți să lupte cu toate 
forțele pentru a cîștiga înainte de 
limită și, de asemenea, să încerce 
acțiuni dintre cele mai spectaculoa
se. Legat de această problemă, cei 
doi antrenori ai lotului național, 
Ion Corneanu și Ion Cernea, s-au 
declarat satisfăcuți de modul cum 
și-au însușit majoritatea concu
renților noul mod de a desfășura 
lupta pe saltea. Cei doi tehnicieni 
s-au declarat de acord cu faptul că

Abia început, campionatul celor 
mai bune formații de handbal din 
țară se află înaintea ultimei runde 
a turului, e drept, actuala ediție 
comprimînd prima jumătate a divi
ziei A în numai 5 etape.

Ca de obicei, odată cu ultima 
etapă din tur — programată sîm- 
bătă și duminică — vin și partide
le cele mai interesante, de rezulta
tele cărora depinde desemnarea 
liderilor de... primăvară. în avan
premiera etapei, bucureștenli vor 
avea prilejul să urmărească astăzi 
dimineață, de la ora 10 (ora ni se 
pare cel puțin bizară, gîndindu-ne 
că azi e miercuri, nu duminică...) 
un joc restanță din etapa a II-a : 
STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ.

Simbătă, de la ora 17,45, iubitorii 
handbalului din Capitală au posi
bilitatea să urmărească un derby 
feminin de mare atracție: Univer
sitatea București — I.E.F.S. Cam
pioanele, care vor juca în... depla
sare, pe terenul Constructorul, au 
evoluat pînă acum neconcludent, 
în timp ce Universitatea marchea
ză de la o etapă la alta o evidentă 
ascensiune de formă. Partida rămî- 
ne, însă, deschisă oricărui rezultat 
Celelalte jocuri feminine : Voința 
Odorhei — Rulmentul Brașov, Mu
reșul Tg. Mureș — Confecția, Uni
versitatea Timișoara — C.S.M. Si
biu, Constructorul Timișoara — 
Universitatea Iași și Rapid Bucu
rești — Textila Buhuși.

La masculin afișul rundei este 
copios dominat de eternul derby 
Steaua — Dinam» București, pro-

gramat duminică, de la ora 17,45, 
pe terenul primei echipe. Șanse — 
aproximativ egale pentru ambele 
formații, dar campionii pornesc, to
tuși, cu un ascendent moral. în ce
lelalte jocuri : „U“ Cluj — Știința 
Bacău, Independența Sibiu — ASA 
Tg. Mureș, „U“ București — Min
aur Baia Mare, C.S.U. Galați — 
C.S.M. Reșița și Dinamo Brașov — 
Politehnica Timișoara.

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

După cele patru etape disputate pînă 
acum în divizia A de handbal, situația 
din clasamentele goigeterilor se prezintă 
astfel •

ODAE

de la

Tl-

și

MASCULIN
26 goluri — CONSTANTIN 

(Știința Bacău)
25 — Palko șl Panțlru (ambii 

Minaur Baia Mare)
21 — Cristian Dieter (Politehnica 

mlșoara)
20 — Nicolescu (Dinamo Brașov) 

Schmidt (Independența Sibiu)
17 — Birtalan și Voina (Steaua), Cos-

ma. (Dinamo București) si Văduva 
(C.S.U Galați)

16 — Gunnesch (Politehnica Timișoara)
FEMININ

25 goluri — MAGDA M1KLOȘ (Voința 
Odorhei)

23 — Stamatln (Un'versitatea Iași) șl 
Arghir (Universitatea București)

19 — Cojocaru (Universitatea Timi
șoara) și Costandacht (Confecția)

17 — Oancea (Rulmentul Brașov)
16 — Șoș (Mureșul Tg. Mureș)
12 — Georgeta Vasile (Universitatea 

București) și Căciulă (Rulmentul)
11 — Furcoi (Universitatea București) 

șl Serediuc (Confecția)

Ediția a 25-a a campionatului re
publican feminin de baschet s-a în
cheiat, în Sala sporturilor din Cluj, 
printr-un turneu reușit, așa cum au 
fost — de altfel, datorită noii for
mule competiționale j
întrecerilor disputate din toamnă și 
pînă acum. Calificate — după primul 
tur — în grupa 1—6, fruntașele bas
chetului nostru feminin au oferit pu
blicului meciuri echilibrate, spectacu
loase, unele dintre ele de ridicat ni
vel tehnic. în acest sens, se impune 
să precizăm că — în general — for
mațiile au dovedit că sînt adeptele 
concepției moderne despre jocul de 
baschet. în care agresivitatea în apă
rare, tempo-ul rapid al acțiunilor 
ofensive și varietatea de tactici 
folosite în decursul unei partide
sînt pe prim plan. Desigur, au fost 
consemnate și unele lucruri mai pu
țin pozitive (ca, de exemplu, progre
sul foarte lent al jucătoarelor cu ta
lie de pivot, încă nepuse la punct ca 
pregătire tehnică și fizică), dar bilan
țul general al ediției recent încheiată 
a diviziei A (ne referim în exclusivi
tate Ia grupa 1—6) este pozitiv și ne 
dă certitudinea că baschetul feminin 
are o bază, din care poate fi selecțio
nată o reprezentativă capabilă de o 
mare performantă la campionatul eu
ropean ce va avea loc — anul acesta 
— in Italia.

Revenind la campionatul național, 
adresăm felicitările cuvenite baschet
balistelor de la POLITEHNICA și 
antrenorului lor, Grlgore Costescu, 
atît pentru titlul cucerit (al 9-lea de 
la existența echipei), pentru maniera 
în care au susținut maratonul 
tiei a 25-a a competiției, cit. și 
tru remarcabila reprezentare în 
campionilor europeni, unde au . 
movat pînă în semifinale. Alcătuind 
un lot cu multă coeziune pe teren 
(dar și sufletească), adepte ale jocului 
modern, capabile de totală dăruire 
pentru victorie, serioase în pregătire 
și inteligente în folosirea vastei lor 
experiențe, sportivele de la Politeh
nica și-au depășit net adversarele, 
incit înaintea turneului de la Cluj 
acumulaseră punctele necesare cuce
ririi campionatului țării. Și aceasta, 
în ciuda eforturilor deosebite solici
tate de participare Ia C.C.E. unde, 
după cum am mai spus, au avut o 
evoluție demnă de laudă. Pentru vi
itor. completarea lotului este totuși 
absolut 
numai 
Ciocan, 
hades, 
Pruncu 
le să facă față întrecerilor interna
ționale. posibilitățile echipei sînt. to
tuși. limitate, tn plus, revenim cu 
propunerea ca secția de baschet a 
clubului să-și creeze propria pepinie
ră. prin patronarea unor licee cu tra
diție în baschet.

Pe locul secund s-a clasat tinăra 
echipă a I-E.F.S. (antrenor loan Nico- 
lau). Combative avînd în Angelica 
Tita, Clara Szabo, Viorica Balai, Dia-

majoritatea

edi- 
pen- 
Cupa 
pro-

neeesară. deoarece, eontînd 
pe șase jucătoare (Gabriela 
Ecaierina Savu, Suzana Sza- 

Cornelia Taflan, Margareta 
și Anca Demetrescu) capabi-

REZULTATE DIN DIVIZIA B

REDUTABILA

Și în compionatul de tineret 
se poate folosi sistemul „zo
nelor1"

Campionul mondial Nicu Gingă 
execută un clasic tur de cap cu 
adversarul său de la Galați, N. 
Horniceanu, devenind și campion 

national de tineret.
' Foto : Ion MIHAICA

CLASAMENTELE
FEMININ, I

1. Univ. București
2. I.E.F.S.

Confecția
Voința Odorhei 
Rulmentul Brașov 
Mureșul Tg. Mureș

Seria a
1. Universitatea Timiș.
2. Universitatea Iași
3. Textila Buhuși
4. Constr. Timișoara
5. Rapid București
5. C.S.M. Sibiu

DIVIZIEI
Seria I

4 3 1
4 3 1
4 2 2 

0
0
0

4 1
4
4

1
0

0 
0 
0
3
3
4

A
62—11 7
41— 31 7
42— 36 6
41—49 2

2 
0

37—49
40—57

3
2
2
2
1
0

1
2
1
0
0
0

0 
0 
1
2
3
4

49—40
45—34
40—30
36—35
35—50
25—41

7
6
5
4
2
0

II-a
4
4
4
4
4
4

MASCULIN, Seria I
4
3
3
4
4
4

In urma celor constatate la Ga
lați, și analizînd formula de dis
putare a campionatelor pentru a- 
ceastă categorie de vîrstă, sugerăm 
federației de lupte să introducă pe 
viitor o etapă intermediară, foarte 
necesară competiției — faza de zo
nă. în această situație s-ar efectua 
o selecție corespunzătoare a parti- 
cipanților la faza finală a campio
natului de tineret, reducîndu-se nu
mărul concurenților la 10—12, nu
măr în care ar fi cuprinși primii 
doi clasați la fiecare dintre cele 4 
zone și, bineînțeles, cîțiva sportivi' ■ 
valoroși ce n-au reușit aceast'ă ca
lificare, invitați de federație. Rea
lizarea acestui echilibru valoric, 
la un nivel destul de ridicat,’ ar 
face ca toate partidele disputate 
în faza finală a campionatelor să-i 
supună pe concurenți unui grad 
corespunzător de efort, chiar dacă 
numărul meciurilor susținute s-ar 
micșora la 5—B.

Revenind la întrecerile propriu—- 
zise trebuie să consemnăm faptul 
că modificările aduse regulamentu
lui, aplicate pentru prima oară în* -' 
acest an, s-au dovedit utile,''ele a- 
ducînd un evident plus de dina
mism și mai multă spectaculozitate. 
Dintre noile prevederi cele mai 
eficace au fost cele referitoare lâ 
oprirea meciului pentru superiori
tate tehnică (la 12 puncte diferen
ță) și acordarea aceluiași punctaj 
ca la victoria prin tuș (4-—0) și cea

la aceste întreceri nu s-au remar
cat sportivi noi, necunoscuți. De 
altfel, ar fi fost și extrem de greu 
ca un tînăr necunoscut să se im
pună .în fata unor adversari de 
valoarea celor prezenți la această 
ediție a campionatelor de tineret. 
Și totuși, cîțiva juniori au realizat 
în ultima perioadă salturi valorice 
remarcabile, motiv pentru care an
trenorii sus-amintiți vor urmări cu 
mai multă atenție pregătirea lor 
viitoare. Dintre aceștia îi mențio
năm pe cei de la categoriile mari : 
Petre Moț (Arad) — antrenor Pe
tre Păcuraru, Constantin Ignat 
(Iași) — antrenor Tiberiu Ardelea- 
nu, Zaharia Felea (Galați) — an
trenor Ion Donose, Ivan Savin (Ră
dăuți) — antrenbr Virgil Gherasim. 
I.a categoriile mai mici s-au evi
dențiat Iuliu Vasilescu (Buzău) — 
antrenor Gheorghe Gogu, Ilie Tisu- 
leasa (Brașov) — antrenor Vale- 
riu Bularca, Ion Alexandru (Bucu
rești) — antrenor Dumitru Pîrvu- 
lescu, Aurel Marian (Lugoj) — an
trenor Aurel Ciosa, Nicolae Hor
niceanu (Galați).

Mihai TRANCA

J. Dinamo Buc.
2. Steaua
3. Universitatea Cluj
4. Știința Bacău
5. Independența Sibiu
6. A.S.A. Tg. Mureș

Seria a
1. Minau, Bala Mare
2. Politehnica Timiș.
3. Dinamo Brașov
4 Universitatea Buc.
5. C.S.U. Galați
6. C.S.M Reșița

V

HALTEROFILI ROMÂNI
PRfZENII LA „CUPA DUNĂRII"
O Campionatele republicane 
de haltere se vor desfășura la 
9—11 august, la Lupeni

La sfîrșitul acestei săptămîni se 
va desfășura în localitatea austri
acă Braunau tradiționala competi
ție „Cupa Dunării" la haltere pen
tru seniori. Echipa țării 
va fi prezentă la aceste 
cu Ion Hortopan, Marian 
Aurei Miuț, Gh. Bcrcea, 
nea, N. Căpriceru și Spiridon Her
ghelegiu. Ei sînt însoțiți de 
norii Lazăr Baroga și A I.

Campionatele republicane 
duale de haltere pentru 
ce urmau să aibă loc la sfîrșitul 
acestei luni, au fost reprogramate 
pentru 9—11 august, la Lupeni.

noastre 
întreceri 

Grigoraș, 
Gh. Mîi-

antre- 
Bojko.

indivî 
seniori

4 0
3 0
1
1
1
1

0 
0 
0 
o

04
3 0
2 0
1 0

o 
o
2
3
3
3

o 
1
2
3

61—36
63—39
42—46
55—62
54—73
52—75

8
6
2
2
2
2

II-a
4
4
4
4
4 1 0 3 49—61 2
4 1 0 3 55—68 2
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BASCHET ------------------------
în etapa a IlI-a a turului 4 (ultimul) 

al diviziei B la baschet, au fost înre
gistrate următoarele rezultate : MAS
CULIN : Olimpia Sibiu — C.S.U. Brașov 
72—73 (46—40), Voința Tulcea — politeh
nica lași 53—77 (17—41). Medicina Tg. 
Mureș 
(40—28), ___________ —
Fieni (meci restanță) 96—46 (50—32),
C.S.M. Iași — Electrica Fieni 84—69 
(27—33). U.M. Timișoara — Constructorui 
Arad 52—60 (27—28), A.S.A. E" —
Știința Ploiești 90—80 (35—34), 
Zalău — Mureșul Tg. Mureș 
(34—27): I ......................
Metalul Salont 
torul 
67—39 ... —_____  - _ .
Galați 38—61 (17—23). Universitatea Cra
iova — Voința Brașov 39—57 (19—33),
Știința St. Gheorghe — 
53—58 (26—35), Universitatea Craiova — 
Voința Brașov 39—57 (19—33).

Rezultatele au fost transmise de co
respondenții • I. lonescu, P. Comșa, C. 
Albit, Dumitru Diaconescu. Tr. Tudose, 
C. Crețu, Al. Stoianovici, M. Bonțoiu. I. 
Ghișa, L. Deleanu, Gh. Briotă, St. Gur
gui.

. J Tg.
Sănătatea Satu Mare 90—39 

Politehnica lașt — Electrica 
. 1 restanță) 96—46
Iași — Electrica Fieni

52—60 ' (27—28), A.S.A. Bacău — 
— ■ — — ■— voința

Mureșul Tg. Mureș 91—54 
FEMININ : Voința Oradea — 

42—61 (19—26), Construc- 
Arad — Universitatea Craiova 
(31—13), Moldova Iași — C.S.U.

_ . 1 (19—33),
Știința Mediaș

RUGBY ---------------------------
In Divizia B de rugby s-au desfășurat 

•partidele unei noi etape. Iată rezultatele 
înregistrate :

A.S.E. București — S.N. Oltenița 24—12, 
Politehnica București — Olimpia Bucu
rești 8-8, Tinărul Petrolist Ploiești — 
Rapid București 6—13, Aeronautică Bucu
rești — Constructorul București 3—36,
Oțelul București — Petrochimistul Pi
tești 0—4 (bucureștenii au pierdut meciul 
deoarece nu au asigurat asistența me
dicală), Constructorul Constanța 
batros Eforie Sud 12—3, Portul 
stanța — Dacia Constanța 14—3 
Constanța — Ideal Cernavodă 
Voința Constanța — C.F.R. Constanța 
6—22, Farul II Constanța — Cimentul 
Medgidia 0—4 (echipa constănțeană nu 
a asigurat teren de joc), Minerul Gura 
Humorului — C.S.M. Iași 17—7, Agrono
mia Iași — Ancora Galați 7—6. U.R.A. 
Tecuci — C.S.M. Suceava 0—14. Știința 
II Petroșani — Electroputere Craiova 
3—23. Precizia Săcele — Minerul Lupeni 
22—0.

Rezultatele ne-au fost transmise 
corespondenții noștri : R. C. Pop, 
Bălteau, N. Stoean, 
han, V. Diaconescu.

- Al-
Con- 

I.T.
30—12,

de
R. C. Pop, O.

C. Popa, D. Bolo-
B. Stalcu.

B

CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare din pag. I) încă ecourile celor două me

de la Soci, unde o selecțio- 
românească (se poate apre-

niuni (la orele 15 și 19,30). La ga
lele preliminare (ora 15) toți co
piii și elevii vor avea acces gra
tuit. La 9 și 10 mai sînt progra
mate semifinalele (ora 19,30). Sîm- 
bătâ 11 
finalele 
greutate 
12 mai, 
ora 10

mai este zi de odihnă, iar 
la cele 11 categorii de 
se vor disputa duminică 
dimineața, începînd de la

★
Antrenorul lotului republican, 

Ion Popa, și-a reluat locul printre 
elevii săi. pe care-i pregătește în 
vederea turneului internațional 
„Centura de aur”. Zilele acestea 
sînt prevăzute gale demonstrative.

In discuțiile specialiștilor conți-

nuă 
ciur! 
nată _ _ . . .
cia : din eșalonul doi al boxului 
nostru) a dat replica reprezentati
vei R.S.FS Ruse, pierzînd ambele 
înt.îlniri.

Cei ce au văzut meciurile, la 
fața locului — în incinta circului 
din stațiunea de pe litoralul sovie
tic al Mării Negre — apreciază 
că unii dintre boxerii români s-au 
comportat la înălțime și în primul 
rînd cei trei care au reușit duble 
victorii : 
Dobrescu 
cesta din 
nacitatea 
luptă, l-a 
Ion Popa 
în sfîrșit I

Gheorghe Ciochină, Paul 
și Constantin Varan. A- 
urmă, în special, prin te- 
sa și prin buna ținută de 
determinat pe antrenorul 
să ne declare că sînt — 

nădejdi de a avea

un semigreu de talie internaționa
lă, știut fiind că a învinge în două 
partide pe reprezentanți sovietici 
la categoriile mari nu este la în- 
demîna oricui. Au fost, de aseme
nea, pomeniți cu vorbe de laudă 
Faredin Ibrahim, Remus Cozma și 
Ion Fuicu, aplaudați pentru cali
tățile lor tehnice.

Selecționata R.S.F.S.R. a prezen
tat, ca de obicei, un lot puternic, 
din care s-a distins cu deosebire 
Evgheni Gorstkov, în ultimii doi 
ani campion 
la categoria 
vedea și la 
„Centurii de 
potriva lui Alexe sau a lui Ste
venson ! Se spune că este un ad
mirabil pugilist, cu alonjă, rapid 
în mișcări și foarte puternic.

al Uniunii Soivetice 
grea, pe care-1 vom 
București, cu prilejul 
aur“, poate chiar îm-

RAID-ANCHETĂ ÎN CÎTEVA CĂMINE STUDENȚEȘTI ALE CAPITALEI
(Urmare din pag. 1)

SILVIA MARINESCU (anul IV, 
limbi romanice) : „Avem program 
diferit de deșteptare. Nu ne putem 
deranja colegele care mai dorm". 
VIORICA HORUNDAN (anul II, 
limbi romanice) : „N-am făcut as
tăzi exerciții, doar aseară cîteva..." 
Iată și părerea Aureliei Niculescu, 
administrator de cămin : „Nu știu 
dacă fetele fac gimnastică de în
viorare. Programul meu începe la 
ora 7. (Deci, după această oră, în 
orice caz, această activitate lipseș
te, n.f.). Unele studente stau și stu
diază pînă noaptea tîrziu, spre ora 
2 și, cred, dimineața este destul de 
greu să Ie obligi să mai execute și 
exerciții fizice.

PROGRAM DE ÎNVIORARE? 
AFIȘAT DOAR LA... INTRARE!

Așa se prezintă, rezumativ, situa
ția în blocul E din complexul Gro
zăvești. Locatari — 500 de studenți 
de la Geologie-geografie, Chimie, 
Filozofie, Matematică-Fizică. Aici 
există un responsabil pe cămin cu 
resortul sportiv, responsabili de ani, 
șefi de etaje, un șef de cămin, stu
denți de serviciu. Dintre toți acești 
responsabili și șefi, nici unul nu 
se ocupă, în mod cît de cît serios, 
de problema în discuție. Tot ceea 
ce am constatat se reduce la fap-

tul că la intrarea căminului este 
afișat, la loc vizibil, programul 
exercițiilor de înviorare (singurul 
existent) și că, dacă se face ceva, 
pe undeva prin camere, nimic nu 
este... organizat.

GHEORGHE RADU (anul IV, Ma- 
tematică-mecanică), responsabil cu 
problemele de sport-turism confir
mă cele de mai înainte, 
precizări : „Gimnastică de 
re nu se face. Nici nu am 
de fapt, mare lucru. Avem 
extensoare, corzi elastice, 
se mai folosesc, dar in nici 
dimineața". TRAIAN VRĂJMAȘU 
(anul IV, Filozofie) : „în general, 
nu facem mișcare după ce ne scu
lăm din cauza programului neeon- 
cordant al studenților de la facul
tăți și din ani diferiți". IOAN 
GHEORGHE (anul III, Geologie- 
geografie), student de serviciu la 
ora vizitei noastre : „Sînt sigur că 
toți știu de avantajele gimnasticii 
de înviorare. Nu o fac, însă, cred 
eu din comoditate. S-ar putea ieși 
tn parc, s-ar putea executa exerciții 
de gimnastică, s-ar putea face cro
suri scurte. Dar nu există un factor 
mobilizator". Revenim, în aceste 
condiții, la întrebarea : cu ce se 
ocupă, oare, responsabilii și șefii de 
care aminteam la începutul acestui 
subcapitol ?

aducînd 
înviora- 
încercat, 
gantere, 
Acestea 

un caz...

Aici este momentul să aducem în 
discuție o altă problemă. însăși a- 
sistenta univ. Lidia Scorțescu, ma- 
estră a sportului, a încercat, cu 
cîtva timp în urmă, să organizeze 
gimnastica de înviorare în aer li
ber, fetele au răspuns acestei so
licitări, dar băieții din căminul 
vecin au ripostat total necolegial, 
grosolan chiar, aruneînd cu borca
ne și sticle, sub motiv că le... de
ranjează somnul !...
Șl CHIAR NU SE POATE FACE 

NIMIC ?
De la alți doi însoțitori ai noștri, 

asistenții univ. Elena Mureșan și 
Vasile Gheorghe am aflat că au 
existat eforturi din partea catedrei 
de specialitate, dar că ele s-au lo
vit de un zid de nepătruns. Am 
numit indiferenta studenților și stu
dentelor față de un bun aliat 
în activitatea lor zilnică de studiu 
și instruire, care poate fi gimnasti
ca de înviorare. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cît în condițiile unui 
prelungit travaliu psihic, doar în 
anii I și II există săptămînal în 
programa de învățămînt, cîte două 
ore de educație fizică. în aceste 
condiții, opinăm că dacă dorim ca 
gimnastica de înviorare să devină 
o permanență a vieții căminelor 
studențești, trebuie eliminate con-

statările neplăcute ale raidului nos
tru :

— concepția despre exercițiul fizic 
sub orice formă de aplicare, carac
terizată în momentul de față prin- 
tr-o deplină comoditate ;

— slaba popularizare pe care o 
are această activitate în rîndul 
studențimii și înlocuirea ei cu toate 
mijloacele posibile de convingere 
despre necesitatea exercițiului fi
zic ;

— inerția și nepăsarea factorilor 
investiți cu anumite responsabilități 
în acest domeniu, la nivelul cămi
nelor ;

—- nerespectarea unui program și 
a unei discipline de cămin, fie ele 
chiar elastice, care in momentul de 
față sint inexistente din acest 
punct de vedere.

Toate aceste deziderate ar trebui 
să le aibă în centrul atenției lor 
rectoratele, catedrele de educație 
fizică și sport, Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști și, nu în ul
timă instanță, organizația U.T.C.

P. S. Aceeași era situația și la 
căminul de băieți, blocul C, din bu
levardul Gh. Gheorghiu-Dej, Nu 
ne-am continuat investigațiile pen
tru simplu] motiv că ©u am dorit 
să continuăm la nesfîrșit lanțul 
unor constatări atît file neplăcute...

na Mihalio și — In ultima vreme — 
în Ștefania Giurea jucătoare de bază, 
I.E.F.S. a candidat multă vreme la 
titlu, dar indisponibilitatea Clarei 
Szabo (intr-o perioadă decisivă a 
campionatului), precum și unele ne
înțelegeri interne, au dus la fluctua
ții. Oricum, preformanța clasării pe 
locul secund este remarcabilă, cu a- 
tît mai mulț cu cit studentele au par
ticipat cu succes la Cupa cupelor 
(unde s-au calificat în semifinale), 
ceea ce a impus un plus de efort de
loc de neglijat.

Medaliată cu bronz — VOINȚA 
BUCUREȘTI (antrenor Marian Stru- 
garu), o formație de la care speram 
mai mult- Contînd pe mari talente 
ale baschetului nostru (Liliana Ra
dulescu, Mariana Andreescu, Maria 
Simionescu, Gabriela Ionaș). jucătoa
re tinere, pentru care ambiția tre
buia să fie o caracteristică, echipa 
Voința avea posibilități mai mari, pe 
care — însă — Ie-a ratat din cauza 
insuficientei seriozități manifestată in 
pregătire și în cursul unor meciuri. 
Poate că eșecul din acest an (pentru 
că locul 3 constituie pentru Voința 
un eșec) să dea de gindit jucătoare
lor, să le provoace o profundă auto
analiză cu urmări fericite pentru vi
itorul formației.

RAPID (antrenor emerit Sigismund 
Ferencz), această „bătrînă doamnă" 
a baschetului nostru feminin, a în
ceput campionatul descurajată de 
descompletarea lotului (față de anul 
trecut), precum și din cauza acciden
tării Ancă! Racoviță. Apoi, înverșu
nată de unele insuccese, dar și ca 
rezultat al antrenamentelor din ce 
în ce mai conștiincioase, echipa s-a 
pus pe picioare, a valorificat maturi
tatea colectivă și valoarea individuală 
a unor jucătoare (Ileana Gugiu, Anca 
Racoviță, Dorina Suliman, Irina Va- 
silescu, Gabriela Bosco) și a fost la 
un pas de a ocupa locul 3, de care 
a fost despărțită de cîteva înfrîngeri

suferite la... un punct. Chiar și așa, 
însă problema împrospătării lotului 
(devenită acută de cîțiva ani) rămî- 
ne în picioare și doar rezolvarea ei 
va readuce pe feroviare în lupta pen
tru titlu.

Locul 5 - UNIVERSITATEA CLUJ 
(antrenor Nicolae Martin) și locul 6 
— UNIVERSITATEA 
(antrenoare Kuxandra 
chipe cu caracteristici 
tinerețe, combativitate, 
firmare. Irina Szekely, 
Ileana Portik, Viorica Morarii (din 
rîndul clujencelor), Rodica Goian, Gi- 
zela Schtiebli-Czmor, Ildiko Willa- 
nyi, Bogdana Diaconescu (de la U- 
niversitatea Timișoara) au fost jucă
toarele de bază, din rîndul cărora 
s-au ridicat unele componente ale 
lotului reprezentativ. Ceea ce. trebuia 
subliniat, nu este puțin lucru.

D. STANCULESCU

TIMIȘOARA 
Wittmann), e- 
asemănătoare : 
dorință de a- 
Floarea Anca,

CLASAMENTUL FINAL
Grupa 1--6

1. POLITEHNICA 31 25 6 2268—1869 56
2. I.E.F.S. 31 23 8 2123—1313 54
3. Voința Buc. 31 22 9 2163—1366 53
4. Rapid 81 13 12 2095—1877 50
5. „U" Cluj 31 11 20 1848—2088 42
6. Univ. Timiș. 31 10 21 1862—2122 41

GRUPA 7--12
7. Crlșul 31 21 10 1961—1684 52
8. Constructorul 31 17 14 1829—1790 48
9. Univ. Iași 31 15 16 1774—1646 46

10. Olimpia 31 11 20 1608—1830 42
11. Sănătatea 31 9 22 1640—2004 40
12. Voința Tg. M. 31 3 28 1360—1782 34

Clasamentul coșgeterelor ; 1. ILEANA 
GUGIU (Rapid) 620 p, 2 Mariana An
dreescu (Voința) 524 o, 3. Gabriela Cio
can (Politehnica) 521 p, 4. Rodica Golan 
(Universitatea Timișoara) 503 p. 5. Li
liana Rădulescu ^Voința) 474 p. 6. Ileana 
Portik („U“ Cluj) 444 p, 7. Suzana Sza- 
bados (Politehnica) 442 p, 8. Angelica 
Tita (I.E.F.S.) 440 p. 9. Eeaterina Savu 
(Politehnica) 438 D 10 —• -
(I.E.F.S) 410 p.

Cele mai eficiente la aruncări libere : 
1. ECATERINA SAVU (Politehnica) 
(112 înscrise, 36 ratate), 2. Suzana 
bados 70% (94—40), 3 Ileana Gugiu 
(160—70).

Cele mai multe puncte Înscrise 
acțiupe : 1. GABRIELA CIOCAN 466, 
Ileana Gugiu 460 3. Mariana Andreescu
448.

CÎND SE RESPECTĂ LEGEA

Clara Szabo

74%
Sza-
69%

din 
. 2.

DEZAFECTAREA POATE DUCE
LA... MĂRIREA PERIMETRULUI SPORTIV

Pe urmele materialelor publicate —
ȘANTIER AL TINERETULUIAcum cîțiva ani, o anchetă în

treprinsă de ziarul nostru, la Con
stanța a relevat o serie de neajun
suri referitoare la desființarea u- 
nor baze sportive. Am reluat ve
chiul „itinerar" cu scopul de a ve
dea dacă s-au aplicat prevederile 
Legii nr. 29 din 1967 pentru re
medierea deficiențelor constatate 
tunci.

SPATIILE S-AU DUBLAT I

a*

Necesitățile de modernizare 
sistematizare a orașului-port 
Marea Neagră au impus dezafec
tarea cîtorva terenuri de sport a- 
parținînd unor întreprinderi și in
stituții constănțene. Se cuvine, încă 
de la început, subliniat faptul că 
municipalitatea a găsit de cuviință 
nu numai să despăgubească, con
form Legii 29 din 1967, pe proprie
tarii terenurilor menționate, dar să 
și le dubleze spațiile afectate acti
vității sportive. în acest scop s-au 
pus la dispoziția asociațiilor l.T.C. 
și Constructorul precum și a Co
mitetului municipal U.T.C. aproape 
20 de hectare de pămînt neproduc
tiv pentru agricultură, situate în 
zona de Nord a orașului, în peri
metrul complexelor de blocuri „To- 
mis“, acolo unde locuiește o mare 
parte a populației urbei dobrogene.

PRIMELE FAPTE 
SEMNIFICATIVE

Și 
la

Semnalul amenajării viitorului 
parc cultural-sportiv a fost dat de 
salariații întreprinderii de trans
porturi Constanța. înarmați cu 
lopeți și tîrnăcoape, tineri și vîrst- 
nici, au lucrat, în orele lor de ră
gaz, la nivelarea terenului pe care 
vor fi trasate „dreptunghiurile" de 
fotbal, rugby, volei, handbal și te
nis. De asemenea, s-a plantat o... 
perdea de puieți de plopi. Lucră
rile avansează vizibil, verificîndu-se 
încă o dată un adevăr elementar : 
rolul hotărîtor al animatorilor în 
viața sportivă a asociației. Pînă a- 
acum, animatorul nr. 1 este ingine
rul Leandru Popovici, directorul 
I.T.C., care conduce personal acțiu
nea de amenajare, prin resurse lo
cale, a complexului sportiv. Nume
roșii lui autori vor să-1 dea în 
losință în acest an.

AMBIJII STIRNITE DE.. 
VECINI

fo-

explică o ve- 
Popescu, pre- 
Constructorul. 
de terasament 
executat, în 

colectiv de

Contaminați de entuziasmul ani
matorilor activității sportive de la 
I.T.C., membrii asociației Construc
torul au pornit și ei cu hotărîre 
la muncă.

— în prezent, ne 
che cunoștință, Paul 
ședințele asociației 
se efectuează lucrări 
pe baza proiectului 
mod voluntar, de un
specialiști ai atelierului nostru de 
la T.C.L., condus de ing. Radu Dra- 
goș. Avem ambiția să amenajăm 
un complex sportiv mai frumos de- 
cît cel al vecinilor noștri.

Am aflat că materialele necesare 
pentru aparatura diverselor tere
nuri de sport, vestiarelor, aleilor și 
peluzelor de flori se vor cumpăra 
cu bani proveniți din cotizația ce
lor peste 5000 de membri ai asocia
ției. Zidari, electricieni, betoniști și 
alți meseriași, prieteni credincioși 
ai sportului au promis că vor spri
jini asociația în zilele lor libere

— Avem, a încheiat interlocuto
rul, oameni de diferite vîrste și 
profesii, mari amatori de sport, 
care ne-au spus să ne bizuim pe 
ei ori de cite ori va fi nevoie.

Duminica și în după-amieze li
bere sute de fete și băieți se string 
în perimetrul rezervat bazei spor
tive Constructorul, entuziasmul lor 
împletindu-se perfect cu cel al unor 
veterani, veniți aci parcă pentru a 
dobîndi tinerețea fără bătrînețe.

prețioase, care ne-au 
atmosfera viitorului

de 
un 
de 
în

puieti de pomi orna* 
săpat un șanț pentru 
lung de 1,5 km. Pri- 
ne-a informat că s-a

Cîteva date 
transpus în... 
parc cultural-sportiv ne-a furnizat 
tovarășul Dan M. Nicolae, prim se
cretar al Comitetului municipal 
U.T.C.

— Să știți, ne-a spus gazda, că 
nu este vorba numai de dimensiu
nea parcului, ci și de valoarea con
strucțiilor care vor fi amplasate 
aci. Au fost proiectate o sală 
bowling și jocuri mecanice, 
bazin de înot, un club de 400 
locuri, un teatru-cinematograf
aer liber și 16 terenuri de sport, 
afară de cele care urmează să le 
amenajeze asociațiile l.T.C. și Con
structorul. Acest complex cultural- 
sportiv și parc de agrement a fost 
declarat șantier ai tineretului.

Am solicitat vești proaspete. Am 
notat că tinerii din organizațiile 
U.T.C. aparținînd grupului șco
lar cooperatist, Grupului școlar 
M.A.I.A.A., Grupului școlar S.N.C., 
Școlii generale nr. 7, Liceului ener
getic, Portului și altor unități au 
sădit mii de 
mentali și au 
un gard viu 
mul secretar
alcătuit un plan de bătaie, a cărui 
îndeplinire este urmărită punct cu 
punct, diversele acțiuni ale tineri
lor fiind de-a 
dacă ne gîndim la strîngerea pie
trei de pe dealurile din jurul ora
șului sau la încărcarea și transnor- 
tarea zgurei de la Depoul C.F R 
Că aceste proiecte nu sînt simple 
vorbe ne-a dovedit-o o noutate de 
ultimă oră : în dorința de a-și îm
bogăți bilanțul întrecerii pornite în 
cinstea celei de a XXX-a aniversări 
a Eliberării și a Congresului al 
XI-lea al partidului. cei peste 
18.000 de elevi uteciști s-au an
gajat să termine 3 din cele 16 
terenuri de snort pînă la sfîrșitul 
lunii aorilie. Pe ele se vor desfă
șura la 2 mai „Ziua tineretului", 
primele concursuri sportive. Sînt 
dovezi ale hărniciei care vin să 
confirme că parcul cultural-sportiv 
este al tineretului.

dreptul lăudabile

Troian IOANIȚESCU

CĂLĂRIE simbătă și 
baza hipică din Calea Plevnei 
cel de al doilea concurs de 
sezonului „Cupa Olimpia1*, 
de acest club în cinstea zilei 
în cadrul competiției sînt 1__ 
întreceri de obstacole șl dresaj pentru 
juniori și seniori, iau parte sportivi de 
la clubul organizator, de la Steaua și 
Dinamo, precum și component ai lotu
rilor republicane de dresai și obstacole 
» PATRU DINTRE COMPONENȚII LO
TULUI republican de obstacole 
Recer. “ ...................................
zan și 
norul 
mîine 
a lua _____  _ ____________  ______
sărituri programat între 28 aprilie 
l Mal.

duminică,
I găzduiește 

călărie al 
organizată 
de 1 Mai. 

programate

Oscar 
Constantin Vlad, Alexandru Bo- 
Dumitru Velea însoțiți de antre- 

Dumltru Velicu, se deplasează 
la Kiskunhalas (Ungaria^ pentru 
parte la tradiționalul concurs de 

Șl

GIMNASTICA La Oradea, s-a
desfășurat, în prezența a peste 600 de 
spectatori, întîlnlrea internațională ami
cală de gimnastică dintre echipele fe
minine ale Școlii sportive Oradea și 
clubului Beroe Stara Zagora (Bulgaria). 
Pe eehine victoria a revenit gazdelor 
cu 179.05 — 163.25 Un succes remarca
bil a obținut la individual compus Ga- * 
briela Corodi (Oradea), cu 36.75 p Ea 
a fost urmată d« colega sa Eeaterina 
Szabo cu 36,70. Prima dintre gimnastele 
bulgare s-a clasat Maia Kirova cu 35.80 
p. Iată primele clasate pe aparate . să
rituri — Erika Seterov (Oradea); bîrnă 
— Gabriela Corodi (Oradea): paralele — 
Ana Szabo 
Szabo.

(Oradea); sol — Eeaterina

RUGBY
tidele echipei 
pe motiv că 
de bază al formației au făcut parte din 
Iotul national de juniori ___
cipat la campionatul european ___
vor desfășura după cum urmează :
9 mai cu Sportul Studențesc, la 12 mal 
cu Rulmentul Bîrlad, la 37 iunie cu Gri- 
vița Roșie, meciul de la Bîrlad dispu- 
tîndu-1 în deplasare. ® PENTRU echi
pele DIN SERIA I a Diviziei B este 
programată, la 2 mai, o etapă Interme
diară.

Au fost reprogramate par- 
Chlmia Năvodari, aminate 
mulți dintre componențli

car? a parti-
Ele se 

la
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Adunările de dări de seamâ și alegeri in asociafiile sportive

CONTINUITATE Șl ACȚIUNI SIMPLE, DE CARE 
SĂ BENEFICIEZE CÎT MAI MULȚI SALARIAȚI

Pag. * 5-a

IN PAUZA DIVIZIEI A

0 PARTIDA INfDITM 
RETUR -TUR 3-2!

DIN SECȚII, ATELIERE, SECTOARE!
Relatări de la Metaloglobus și „Dimbovița“-București și „Aluminiu“-Slatina

în majoritatea asociațiilor sporti
ve continuă adunările convocate 
pentru prezentarea dărilor de sea
mă, alegerea noilor consilii de con
ducere și a delegaților la conferin
țele orășenești, municipale și de 
sectoare ale Capitalei.

Cu cîteva zile în urmă am fost 
martori la trei asemenea întruniri, 
în București am asistat la dezbate
rile de la asociațiile Metaloglobus 
și Panificație „Dîmbovița", iar în 
orașul Slatina am participat la a- 
dunarea ce a avut loc la Uzina de 
aluminiu.

aceasta sînt cluburi specializate. în 
ceea ce privește echipa de fotbal 
care activează în categoria „Onoa
re", trebuie să ajungem acolo încît 
componenții ei să lucreze nemijlo
cit în producție și să fie din în
treprinderea noastră. Nu ne trebuie 
sportivi străini de procesul de pro-

de masă. Pentru toate rea- 
în activitatea sportivă de 

„Dîm-

„NU NE TREBUIE SPORTIVI 
STRĂINI DE MUNCA ÎN 

ÎNTREPRINDERE"

și tenis 
lizările 
masă obținute în anul 1973 
bovița" a primit diploma de onoa
re din partea C.E.F.S. al Sectorului 
II. Președinte al asociației a fost 
reales tovarășul Mircea Dorojan.

DUPĂ ADUNARE A ÎNCEPUT 
AMENAJAREA BAZEI 

SPORTIVE...

la
l'i

efect al adunării de 
aluminiu din Slatina, 
după desfășurarea lucră-

PROCESUL EDUCATIV TREBUIE SA FIE 
O PREOCUPARE COLECTIVĂ SUSȚINUTĂ

Din darea de seamă, cît și din 
luările de cuvînt ale reprezentan
ților celor peste 1 000 de membri 
ai asociației de la Metaloglobus, 
am reținut, mai ales, aspectele le
gate de activitatea sportivă de 
masă. Simplul fapt că, spre deose
bire de anul 1972, în 1973 și în lu
nile ce au trecut din acest an, nu
mărul celor ce practică exercițiile 
fizice în scop de agrement s-a du
blat (de la 400 la 800), este o rea
lizare 
Consiliul asociației 
spre organizarea de întreceri la ni
velul secțiilor, accentul fiind pus 
pe acele ramuri sportive care per
mit o activitate continuă și nu so
licită o bază materială prea pre

tențioasă. Excursiile și drumețiile 
du ocupat primul loc în acest con
text. Majoritatea vorbitorilor, prin
tre care Stelian Silivestru (servi
ciul creație), Nicolae Gheorghe (de 
la autoutilare) și alții s-au referit 
pe larg la amploarea luată de a- 
ceste acțiuni. Excursiilor le-au ur
mat — ca anvergură — competiții
le interne (între secții) la volei, 
fotbal și tenis de masă.

Nu cu mult timp în urmă, în 
secția „presate" s-a introdus gim
nastica la locul de muncă. Această 
acțiune este pe cale de a fi extinsă.

Un capitol asupra căruia s-a in
sistat a fost participarea membri
lor asociației la cele trei mari ac
țiuni sportive de masă ale acestui 
an : „Cupa tineretului" — ediția de 
vară, „Crosul tineretului" și com
plexul „Sport și sănătate", în pla
nul de măsuri adoptat au fost pre
văzute acțiuni concrete în cele trei 
direcții.

Spațiul nu ne permite să trans
criem, fie și numai enunțate, toate 
problemele ridicate de vorbitori. 
De aceea ne vom rezuma la a re
lata doar din cuvîntul inginerului 
Mihai Ștefan, directorul întreprin
derii Metaloglobus : „Nu trebuie să 
urmărim performanța în activitatea 
sportivă ce o desfășurăm. Pentru

ducție. Cînd vom avea mai
mulți tineri și tinere care fac sport 
în timpul lor liber, atunci și pro
ducția va fj mai mare“.

Ca președinte al 
tive a fost reales
Cuțulescu,

asociației spor- 
tovarășul Aurel

SPORT IN
SĂNĂTĂȚII

FOLOSUL

grăitoare prin sine însăși, 
s-a orientat

Referindu-se la prevederile Hotă- 
rîrli Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie—2 martie 1973, Grigore 
Blidăreanu, membru al asociației 
sportive Panificație „Dîmbovița", a 
scos în evidență faptul că impor
tantul document de partid oferă 
soluțiile cele mai eficiente și mai 
sigure atragerii în practicarea exer- 
cițiilor fizice a tuturor celor ce do
resc să-și petreacă plăcut și în fo
losul sănătății lor timpul liber.

La cele 33 de concursuri sportive 
de masă organizate în anul 1973 la 
șah, tenis de masă, atletism, fotbal 
și natație au luat parte peste 500 
de salariați. Președintele asociației 
sportive (deși nu este scos din pro
ducție pentru această muncă) și-a 
găsit timp să inițieze multe acțiuni. 
Majoritatea celor care au luat cu- 
vîntul au recunoscut că datorită 
activității intense depuse de Mircea 
Dorojan, asociația sportivă Panifi
cație „Dîmbovița" și-a găsit făga
șul bun pe care merge.

încă de la începutul anului tre
cut, conform unui plan bine întoc
mit, aproape toate acțiunile de 
masă inițiate în întreprindere au 
fost subordonate ediției de iarnă a 
„Cupei tineretului". în felul acesta 
a fost posibil ca în cadrul Secto
rului II al Capitalei asociația spor
tivă să apară cu mulți tineri ce 
au luat parte la etapa de masă a 
marii competiții. Prin contribuția 
voluntară a membrilor asociației 
sportive s-a reușit înființarea, în 
1973, a unui club al întreprinderii. 
Din cotizațiile încasate de la 
membrii asociației au fost procura
te 340 de diplome, 211 insigne și 
108 premii în diferite obiecte, care 
au fost atribuite câștigătorilor fazei 
pe asociație a „Cupei tineretului" 
— ediția de iarnă — la șah, schi

Ca u n
Uzina de 
două zile 
rilor a început, prin forțe proprii, 
amenajarea unei baze sportive în 
cartierul Crișana II. Cu ocazia a- 
dunării s-a evidențiat faptul că da
torită condițiilor mai puțin propice 
desfășurării altor competiții, pe 
primul plan a stat organizarea, la 
sfîrșit de săptămînă, a unor excursii. 
Ajunși la destinație, tinerii orga
nizau aici întreceri de minifotbal 
și de alergări. ,

Președinte al asociației 
reales tovarășul I.
ADUNĂRILE AU 

SE AIBĂ ÎN
URMĂTOARELE

a
Paraschiv.

fost

HOTARÎT 
VEDERE 

PROBLEME: 
LA METALOGLOBUS

• Consolidarea și permanentiza
rea gimnasticii la locul de muncă 
în secția „presate", întrucît s-a ob
servat că repriza de gimnastică nu 
se ține în fiecare zi ® Extinderea 
gimnasticii la încă trei secții • A- 
tragerea în mai mare măsură a ti
nerelor (ele dețin 54 la sută din 
numărul muncitorilor) în practica
rea exercițiilor fizice, e Cu ocazia 
excursiilor ce vor avea loc să se 
înceapă extinderea mersului pe bi
ciclete, mulți salariați avînd astfel 
de mijloace de transport.
LA PANIFICAȚIE „DÎMBOVIȚA"

o Introducerea, în maximum o 
săptămînă, a gimnasticii la locul de 
muncă într-o secție și apoi extin
derea acestei activități. • Să fie 
organizate mai. multe acțiuni turis
tice, organizația U.T.C. fiind che
mată, în acest sens, să colaboreze 
mai mult cu consiliul asociației 
sportive. • Cu ocazia ieșirii pe sta
dion a tinerilor, aceștia 6ă fie mo
bilizați pentru trecerea normelor 
complexului „Sport și sănătate".

LA ALUMINIU SLATINA
a Intensificarea acțiunii de în

casare a cotizațiilor, a Consolida
rea birourilor pe ramuri de sport 
și cuprinderea de către acestea a 
salariaților în activități de masă, 
a înlăturarea disensiunilor dintre 
cei doi antrenori ai secției de lupte.

Ion GAVRILESCU
n kj A o-y t>3 fi j e<7 ff> rt

SA

De cele mai multe ori, în lupta 
pentru puncte se ignoră adevăruri 
fundamentale și se sacrifică rațiu
nile superioare ale sportului. De 
cele mai multe ori, fair-play-ul 
este primul sacrificat în așa zisa 
„umană" dorință de victorie. Ulti
ma plenară a Comitetului federal 
a subliniat cu fermitate că, fotba
lul își are și trebuie să-și consoli
deze morala sa. Aceasta invită, au
tomat, dincolo de meditație, la a- 
titudinea convinsă și generală. 
Pentru că ultimele ședințe (ca să 
ne referim numai la ele 1) ale co
misiei de disciplină reclamă sufi
cient de convingător necesitatea în
tăririi factorului educativ la toate 
nivelele fotbalului nostru, de la 
juniori și Divizia C pînă în vîrful 
piramidei.

Cel mai adesea, educația este re
dusă numai la efectul sancțiunilor 
și discutarea acestor „norme de 
conduită", impuse prin forța îm
prejurărilor. Morala fotbalului are, 
insă, o sferă mult mai largă și ea 
include, în afara sancțiunilor ca 
atare, mai ales și evitarea unor 
gesturi nesăbuite, sau încălcarea 
unor legi scrise și nescrise, sacrifi- 
cîndu-se, și în felul acesta, frumu
sețea și demnitatea „sportului re
ge". Se uită, deseori, că educația 
trebuie făcută, în primul rînd, de 
către jucătorul ca atare, nefiind 
nici o contradicție în termen, apelul 
Ia autoeducare, avîndu-se în vede
re, negreșit, raportul dintre dreptu
rile și obligațiile fiecărui jucător. 
Și termenul acesta de autoeducare, 
se referă și Ia antrenori, și la arbi
tri, și la conducători de cluburi sau 
secții, și Ia public. Iar prima ipos
tază a educării în cazul fotbalis
tului trebuie să se refere la proce-

sul de instruire ca atare. Și, dacă 
am semnalat, nu o dată, atîtea ca
rențe în această direcție, și, dacă 
afirmăm, nu o dată, că procesul de 
instruire reprezintă, în principal, 
cauza nivelului nu tocmai ridicat 
al fotbalului românesc, trebuie să 
ne gîndim de fiecare dată șl la 
disciplina acestui act de pregătire 
(de atîtea ori nerespectată), pentru 
că, de fapt, procesul educativ nu 
poate exclude din sfera sa antre
namentele ca atare, ca să nu mai 
vorbim de viața sportivă din afara 
stadionului. E, poate, 
care i 
lipsuri, 
cu cea 
pentru 
creț al

Educația jucătorilor de fotbal nu 
trebuie redusă doar la sancțiuni și 
recompense. Morala fotbalistului 
trebuie să se definească dincolo de 
aceste elemente, desigur, importan
te și ele, dar nu privite ca un scop 
în sine, 
trebuie 
rînd de 
Iuntară 
superioare, atît pe plan intern cît 
și pe cel internațional. Și actul etic 
ca atare nu se reduce doar la înde
plinirea conștiincioasă a obligații
lor, el incluzînd, ca element fun
damental, și participarea creatoare 
a jucătorilor, antrenorilor și tuturor 
celor care răspund de fotbal, la 
realizarea îndatoririlor nu numai 
impuse, dar și asumate.

Numeroasele cazuri de indiscipli
nă din acest campionat, din toate 
eșaloanele soccerului nostru, nu au 
rămas fără implicații directe asu
pra realizărilor concrete ale echi
pelor respective. Este, poate, un a-

se recunosc
, dar unde 

mai mare 
că. aici, se

l saltului valoric.

direcția în 
cele mai puține 
trebuie acționat 
responsabilitate, 
află marele se-

Morala fotbalistului nostru 
să fie definită în primul 
elementele de angajare vo
ia realizarea unor succese

ARGENTINA ROMÂNIA

vertisment dat moralei fiecărui ju
cător, mai ales, acum, cînd lupta 
va deveni tot mai aspră, iar spor
tivitatea trebuie să reprezinte nu
mitorul comun al campionatului 
nostru. Este, în fond, vorba și de 
respectul reciproc între gazde și 
oaspeți, dintre jucători și antrenori, 
dintre jucători și public, în numele 
unui fotbal de calitate, al unui 
fair-play desăvîrșit. Și pentru a- 
ceasta este absolut necesar ca toți 
factorii responsabili să depună efor
turile maxime pentru realizarea ce
lui mai optim climat necesar as
censiunii de fond a fotbalului ro
mânesc. Ar fi poate inutil să a- 
mintim că și în fotbal, randamen
tul maxim, cere o organizare per
fectă, o disciplină superioară a pro
cesului de instruire, cît și o exce
lentă atmosferă morală a fiecărei 
echipe, randament care cere ca 
toți factorii implicați în acest pro
ces complex al fotbalului de per
formanță să fie pătrunși în acțiu
nile lor zilnice de spiritul omului 
nou, de principiile de viață ale so
cietății socialiste.

Tocmai în direcția acestor nece
sități de ordin moral, recenta ple
nară a Comitetului federal a subli
niat că forul de specialitate va lua 
măsuri tot mai severe pentru în
tronarea unei discipline ferme și a 
unei ordini exemplare, pentru in
staurarea unui climat sănătos și a 
unei atitudini sportive față de ori
ce manifestare ce contravine eticii 
socialiste, normelor de conduită ce
tățenească și ale vieții sportive 
Este, de fapt, una din direcțiile 
trasate de Hotărârea Plenarei C.C 
al P.C.R. din februarie—martie 1973 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, di
recție în care fotbalul trebuie 6ă 
meargă și el cu pași fermi, hotărîți. 
spre împliniri trainice.

Mircea M. IONESCU

(Urmare din pag. 1) DECLARAȚII DUPĂ MECI

PERFORMANTELE DE VÎRF ALE ATLEȚILOR

ționeze organizat și mingile adre
sate „vîrfurilor" 6înt mai numeroa
se. Santore intervine, printr-un 
plonjon salvator, la mingea expe
diată de Lucescu (min. 11), cum va 
proceda și în minutul următor res- 
pingînd, inspirat, șuturile lui Dudu 
Georgescu, Kun și Lucescu. în min. 
22, Marcu primește o pasă de la 
Cristache, trece în viteză de toți 
fundașii adverși și, în ultimă in
stanță, Togneri îl oprește prin 
fault. Lovitura liberă executată de 
Lucescu este apărață de.Șantaro. Mi
nutul 35 ne aduce satisfacția deschi
derii scorului prin Kun, în urma unei 
execuții de toată frumusețea : min
gea circulă pe traseul D. Georges- 
cu-Difi'â-Kuii, arădeanul îl driblea
ză pe Sa, apoi și pe portarul San
taro și trimite în poarta goală, în 
aplauzele spectatorilor argentinieni.

VALENTIN STANESCU : „Am 
cîștigaf patru jucători pentru Iotul 
nostru, — Iorgulescu, Anghelini, 
Cristache și Dudu Georgescu — 
și i-am întărit pe pozițiile lor pe 
cel mai vechi. S-a realizat nu nu
mai Un pius de experiență, ci și o 
creștere a potențialului. (Țin seama 
de caracteristicile diferite ale ad
versarilor întîlniți.). Cu concursul 
tuturor jucătorilor, trebuie să rea
lizăm un lot de cel puțin 22 de as
piranți. Sînt mulțumit de faptul că 
în ansamblu, turneul a arătat une
le lucruri pozitive și ne-a sugerat 
ceea ce trebuie să mai 
viitor".

DINU : „Am intîlnit o 
renume, cu jucători de

A apărut nr. 413
al revistei

facem pe

TREBUIE OBȚINUTE IN MOMENTUL
CEL MAI IMPORTANT AL CAZONULUI!

sau

ARGENTINA — ROMANIA 2—1 
(0-1)

Aires, luni 22 aprilie; 
STADIONUL Velez 

spectatori, aproximativ

profltind de întreruperea 
iul, determinată de turneul echipei na 
țlonale în Brazilia Șl Argentina, ne-am 
propus să organizăm totuși un. 
în cadrul Diviziei A : o Part’dă ‘nedltă 
intre echipa turului (primele șase eta 
pe) și formația returului (cu același o- 
fectlv — șase etape).

„ECHIPA TURULUI" DESCHIDE 
SCORUL..,

Cum era șl firesc, principalul 
îl constituie capitolul „goluri , ^rn^in^ 
ca una dintre cele două echipe să des 
chidă scorul.' Formația turului, 6ene 
ficiind de un atacant în formă î°acte 
bună - etapa a Vl-a - care a Înscria 
36 d0 goluri, a reușit să înscrie Prlmn-*} 
punct al meciului : 1—0. în tur, s-au 
marcat 155 da goluri ,<21_22“?.V2destuî 
36), înregistrîndu-se și o medie aestuț 

. de bună : 26 de. goluri de etapă, suP^1 
cară celei din retur (19). care a 
de suportat și desele ratarl ale

avut 
ae suportat
dintre atacanțll centrali (etapa a XX-a). 
In retur s-a înregistrat recordul de ine
ficacitate, doar 19 goluri marcate.
FORMAȚIA TURULUI SE DISTANȚEAZĂ 

(2—0) DATORITA A... PATRU 
AUTOGOLURI

RAmînlnd la capitolul goluri, trebui» 
să consemnăm faptul că imediat dlțP“ 
ce a deschis scorul, echipa turului s-a 
distanțat în urma a. .. patru autogoluri 
înscrise de echipa returului. In cele 
șase etape ale returului s-au marca» 
patru autogoluri,

ECHIPA 
DIN

Credem că 
întrecerii II 
cest capitol, ev>uH° 
doi jucători eliminați) șl-a dovedit, in- 
tr-o oarecare măsura, superioritatea, re- 
duclnd astfel din handicap : 1—Z. Echi
pa turului a ayțit în această perioadă, 
de șase etape șase jucători eliminați 
(patru în prima etapă șl doi în etapa a 
IV-a).

FORMAȚIA RETURULUI EGALEAZA, 
FIIND AJUTATA DE... ARBITRI

Au fost situații, pe care nu le-am mai 
dori repetate, clrtd arbitrii au decis re
zultatul final al unei partide. Iată că 
în acest meci, echipa returului a reu
șit să egaleze ... ’ — —-
fluierului Arbitrii care eu condus 
dele returului au acumulat 242 de 
(de 30 de ori alte cinci stele de 
ort cîte patru, de 2 ort dte trei 
dată două stele), cifră superioară 
înregistrate în tur, cînd cavalerii 
1^.___ - ------- * '
le '(de 22 de 'ori cite cinci. de 25 
ori cîte patru, de 5 ori cite trei Și 
2 ori cîte două)
SPECTATORII AU ADUS AVANTAJ 

ECHIPEI RETURULUI
Iată că șl spectatorii Ișl pot aduce a- 

portul la stabilirea rezultatului unul 
meci. în tur la partidele celor șase e- 
tape au asistat aproximativ 698 090 de 
spectatori, în timp ce in retur numărul 
lor a fost suoerlor : 771 000. Deci, scorul 
a deveni, favorabil echipei returului, 
care conduce cu 3—2.

La acest scor se lichele și partida 
(imaginară) dintre formațiile turului șl 
returului,

Adrian VASILESCU

.. în ” cei® s-au marca»

REDUCE
1—2 

important al

RETURULUI
HANDICAP :

un alt aspect 
constituie disciplina La a- 
pehipa returului (doar cu 
imina(l) și-a dovedit. în- 
mSsura, superioritatea, re-

cu ajutorul cavalerilor 
J - parti- 

stele 
21 de 
șl o 

celei 
... ____ —............ ta

ierului au colecționat numai 229 de sie*. ». ... de 
de

00G000 din cuprinsul căreia 
vă recomandăm :

• Turneul sud-american al echipei reprezentative la ora primului 
bilanț ; comentarii asupra jocurilor cu Brazilia și Argentina, interviu cu 
Valentin STANESCU, comportarea jucătorilor, notele acordate acestora 

dăruit

, Statisticile oferă specialiștilor 
pasionalilor atletismului posibilitatea 
de a trage tot felul de concluzii pri
vind creșterea valorii generale a 
acestui sport, creștere raportată la 
rezultatele primilor zece, douăzeci, 
treizeci ș.a.m.d. de atleți ai fiecărei 
probe. Pentru o evaluare cît mai 
exactă a situației se are în vedere 
același indici raportați pe plan in
ternațional, continental sau mondial.

Listele celor mai bune rezultate ale 
atleților români, pe care ziarul nos
tru le-a publicat la sfîrșitul anului 
trecut, au arătat o oarecare creștere 
de valoare în 1973, creștere care — 
in ansamblu — nu este totuși în mă
sură să satisfacă cerințele privind 
competitivitatea acestor performanțe 
O mai atentă lectură a lor ne-a a- 
rătat în 1973, ca și în mulți alți 
ani, o anumită situație caracteristică 
pentru atletismul nostru. Este vorba 
de faptul că foarte multe dintre a- 
ceste rezultate au fost înregistrate în 
luna mai și pînă la jumătatea lunii 
iunie, adică 
principalele competiții ale sezonului 
nu fuseseră încă nrogramate !...

La începutul fiecăruia dintre se
zoane. rețin atenția două-trei compe
tiții mai importante : cea de primă
vară (seniori și juniori) și una sau 
două dintre etapele campionatului re
publican pe echipe și ale concursului 
republican interjudețean. în principal, 
însă, concursul republican de primă
vară a ajuns să aibă, dacă vreți, cea 
mai însemnată pondere dintre compe
tițiile unui an I Este ciudat, este ilo
gic din punct de vedere metodic, este 
ineficient pe planul anual competițio- 
nal. dar. de ani și ani, situația ss 
renetă pentru foarte mulți atleti.

Faptul că, mai ales, concursul re
publican de primăvară a ajuns să 
aibă o pondere atît de însemnată se 
exnlică prin aceea că, în afara veri
ficării stadiului de pregătire a atle- 
ților. competiția reprezintă principala 
acțiune de alcătuire a loturilor repu
blicane de seniori și juniori, cu care 
se abordează, mai apoi, concursurile 
internaționale ale sezonului, adică. în 
mod practic, se stabilesc listele celor 
care urmează să li se asigure anumi
te condiții mai bune de activitate. 
De aceea. în mod firesc, multi atleți 
„trag" serios în pregătire, obțin per
formante meritorii și o clasare prin
tre fruntași, după care, întreg sezo
nul. „trăiesc" pe comportarea de 
la concursul de primăvară, sau de Ia 
divizie, fără ca în curba formei lor 
sportive, a rezultatelor lor. să se mal 
înregistreze creșteri.

In afara acestei explicații, pe care 
noi o socotim primordială, există șl 
o alta care tine de intimitatea proce
sului de pregătire.

în timpul iernii. în mod obișnuit, 
se lucrează intens pe plan fizic, mul
tilateral. puțin specific chiar și pen
tru atletii care* au o activitate corn 
petit.ională pe teren acoperit. Con
cursul de primăvară coipcide. de re
gulă. cu sfîrșitul acestei perioade de 
pregătire în timpul căreia au fost a- 
cumulate, în principal, rezistentă și 
forță- Mai apoi, ne măsură ce sezo
nul de concursuri progresează, pre
gătirea îmbracă „haine" noi, care

atunci cînd, de fapt,

pun accent pe îmbunătățirea 
și a tehnicii. Din păcate, se 
că în lunile de vară se lucrează tot 
mai puțin pentru dezvoltarea forței 
și a rezistentei, ceea ce afectează re
zultatele.

Vara au loc nenumărate concursuri, 
mici și mari, interne și mai ales in
ternaționale, in așa fel încît unii a- 
tleti merg, pur și simplu, din concurs 
în concurs. în acest moment, intervi
ne o anume situație. în sensul că a- 
ceste participări duc, în mod inevita
bil, la dereglarea triunghiului de ba 
ză al activității : pregătire-concurs- 
refacere. Pentru a putea răspunde 
solicitărilor competitionale, In mod 
deliberat — dar greșit ! — se omite 
una dintre laturile triunghiului des
pre care aminteam. Și cum aceasta 
nu este, cam de regulă, concursul, 
înseamnă că ori se omite pregătirea, 
ori — în cele mai multe cazuri — re
facerea ! Atletul rezistă și se compor
tă în continuare din tot ce a acumu
lat în timpul pregătirii de iarnă, ceea 
ce evident nu este și nici nu va fi 
un sac fără fund. în acest fel, per
formanțe meritorii obținute la înce
put de sezon, n-au mai fost repetate, 
în cazul multor atleți, asta ca să nu 
mai vorbim, așa cum ar fi normal, 
de o îmbunătățire a cifrelor rezulta
telor.

Cum altfel ar putea fi explicate, de 
exemplu, performantele realizate 
început de sezon competițional, 
Iosif Naghi (63,32 m la disc la 17 
nie) și de Tudor Stan (67,26 m la 
ciocan, la 20 mai) după care respec
tivii atleți au obținut cifre mai mici 
cu mulți metri, (recent, T. Stan a 
aruncat 68,14 m I Să sperăm că po
vestea anului trecut nu se va mai 
repeta.,,). La 20 km marș din re
zultatele primilor 20 de alteți ai a- 
nului ’73 doar una a fost obținută în

vitezei 
constată

la 
de 
iu-

luna august. majoritatea celorlalte 
datînd din 20 mai. Și astfel de ca
zuri pot fi întilnite la toate celelalte 
probe.

în legătură cu _această situație an
trenorul Mihai 
C.S.M. Pitești.
efectuai în pregătirea de 
corespunzător reflectat de ________
țele de început de sezon. După care, 
furați de competiții, atleți 
nori, renunță la volum pentru inten
sitatea în pregătire. Se neglijează 
pregătirea fizică. După părerea mea 
cauza principală trebuie căutată in 
lipsa de armonizare în împletirea vo
lumului cu intensitatea pe durata în
tregului an. Cred că trebuie ca după 
fiecare microciclu să se asigure atle
tului o refacere de * ‘ 
care să se reia totul 
la volumul pregătirii".

Am subliniat cîteva 
unei probleme, foarte 
pentru o masă largă . ___ ...
atletismului nostru, pentru antrenorii 
lor, fără pretenția de a fi epuizat-o. 
Deoarece pină la startul oficial al 
competițiilor in aer liber, pînă la 
seria de concursuri de primăvară, cu 
caracter republican, n-a mai rămas 
multă vreme, gîndim că este momen
tul cel mai potrivit pentru ca prin 
acest articol să atragem atenția oa
menilor atletismului asupra acestei 
situații, cu convingerea că, prin efor
turi unite, nu se va limita doar la 
vîrful de formă de la început de se
zon. Trebuie să se atingă parametrii 
cei mai ridicați în momentul de mare 
intensitate competițională al acestui 
an, în lunile august și septembrie, 
cînd sînt programate Jocurile Balca 
nice (seniori la Sofia, juniori la Var
na) și campionatele europene (la 
Roma).

Tintorescu, de la 
opinează : „Volumul 

iarnă este 
performan-

și antre-

2—3 zile, după 
pornindu-se de

aspecte ale 
importantă 

de fruntași al

Romeo VILARA

L0T0-PR0N0SP0RT

• Depunerea tuturor biletelor 
cîștigătoare se va face pînă sîmbă- 
tă 27 aprilie 1974, ora 13, în orașele 
reședință de județ și pînă în 
ziua de vineri 26 aprilie a.c. ora 13 
în celelalte localități.

• Omologarea cîștigurilor trage
rii speciale Loto se va face vineri 
3 mai 1974.

• Toți cîștigătorii de autoturis-

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 21 APRILIE 1974

CATEGORIA 
riante 10% a

CATEGORIA
26,55 variante 

CATEGORIA
358,95 variante a 509 lei.

I : (12 rezultate) 3 va- 
33.845 lei;
a ll-a : (11 rezultate) 
a 4.589 lei;
a lll-a : (10 rezultate)

Buenos 
nocturnă; 
Sarsfield; 
45 000

AU MARCAT : KUN (min. 33); 
HOUSEMAN (min. 57), KEMPES 
(min. 76).

Raport de cernere : 9—4.
Raportul șuturilor la poartă : 

14—14 (din care pe spațiul porții 
9—7).

ARGENTINA : SANTORO — 
Glarla. Tognerl Sa, Tarantlni — 
Chazarreta (min. 46 : Houseman), 
TELCH, Sueo — BALBUENA, 
BRINDISI, KEMPES.

ROMANIA ; Iorgulescu 8 — An- 
ghellm 8, Antonescu 7. Sameș 7 
Cristache 8 — D. Georgescu 8 
(min. 72 : Beldeanu 7),. Dinu 8, 
Iordănescu 7 (min. 77 : Broșov- 
schl 7> — Lucescu 7. Kun 8, Mar. 
cu 7.

A arbitrat ARTURO ITURRAL- 
DE (Argentina), excelent.

Văzîndu-se conduși, jucătorii argen
tinieni atacă în forță, au posibili
tatea să egaleze în min. 41 și 43, 
dar Iorgulescu intervine excep
țional.

După 
execută 
Santaro 
Kempes 
nostru, dar șutează pe lingă bară, 
în min. 57, egalarea se produce: 
Sa îl deschide pe Balbuena, acesta 
șutează puternic, mingea se lovește 
de Sameș, îr.i careu se creează o 
marc aglomerare de jucători, apă
rătorii noștri ezită și Hauseman 
trimite din apropiere în plasă. 
Asistăm apoi la două șuturi peri
culoase trimise de Kun (min. 59) și 
Marcu (min. 60), rămase, însă, fără 
rezultat. Argentinienii revin în a- 
tac, ratează cîteva ocazii favorabile 
prin Brindisi (min. 63), Sueo (min. 
6,5) și Balbuena (min. 67). în min. 
75, Iordănescu driblează inutil cîți- 
va adversari, trimite mingea spre 
propria poartă, Kempes sesizează, 
interceptează balonul și marchează 
nestingherit golul victoriei.

pauză, Lucescu (min. 48) 
bine o lovitură liberă, dar 

respinge; după aceea, 
pătrunde singur în careul

echipS de 
--------- , mare va
loare. Cred că ne-am descurcat în 
fața acestor adversari puternici. Am 
fi putut să realizăm mai mult. Ne 
trebuie mai multă muncă, perseve
rență și curaj. Mulțumesc coechipie
rilor mei pentru felul în care m-au 
ascultat in calitatea mea de căpitan 
de echipă. Aștept acum asaltul ve
chilor internaționali, pentru a cîști- 
Ba un lot complet și valoros".

MARCU: „Mi-au plăcut 
mult jucătorii argentinieni, 
cui. atmosfera Mi-a plăcut 
în afară de... rezultat. Am 
ritmul în repriza a doua și asta 
ne-a costat. Nici unul din noi nu 
condamnă greșeala Iui Iordănescu 
în fotbal se comit uneori erori șl 
mai mari, care au costat campiona 
te mondiale.

SAMEȘ: „Am făcut tot ce am 
putut în fața unor adversari abili. 
Să sperăm că o să vină și victo
riile".

LADISLAU CAP (selecționerul 
Argentinei) ; „Echipa României a 
jucat exact cum îmi place mie. A 
practicat un fotbal modern. Cred că 
are destule resurse suplimentare, ju
decind după tinerețea ei. Vo> fi întot
deauna ineîntat să intilnesc aseme
nea adversari, buni tehnicieni și 
sportivi adevărați".

BRINDISI (căpitanul echipei) : 
„Bună, această echipă a României".

foarte 
publt- 
totul, 

scăzut

PROGRESUL BUCUREȘTI
CERNOMOREȚ BURGAS

1-3 (0-2)

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR

LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO A PRIMĂVERII

DIN 23 APRILIE 1974

me la această tragere vor fi anun
țați în scris în legătură cu data

cînd trebuie' să se prezinte pentru 
a ridica autoturismele cîștigate.

FAZA I
EXTRAGEREA

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALA LOTO A PRIMĂVERII 
DIN 23.1V.1974

I : 51 27 12 76 28 34 58 70 48
EXTRAGEREA a ll-a : 82 59 49 77 44 68 10 40 55
FAZA a ll-a
EXTRAGEREA a lll-a : 86 66 74 53 43
EXTRAGEREA a IV-a : 84 72 26 33 3 18
EXTRAGEREA a V-a : 16 15 74 46 64 34 30
FAZA a lll-a
EXTRAGEREA a Vl-a : 65 84 3 72 49 83 1 1 1 6 87
EXTRAGEREA a Vli-a : 30 75 50 89 17 69 45 51 15 57

86.881 lei 
astfel : 
1974 ; in

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 3.805.711 lei din care
Plata cîștigurilor pentru această tragere se va face 

în Capitală incepind de la 8 mai 1974 pînă la 23 iunie 
de la 10 mai 1974 pînă Iq 23 iunie 1974.

40 70
report cat. A

{ară incepind

Tur de orizont printre divizionarele A, înaintea etapei a XXIV-a 
La „INTERVIUL SÂPTAMINII" : Octav LUCHIDE, omul care o 
fotbalului românesc 50 de ani din vioța sa
O pagină dedicată Diviziei B : In obiectiv — arbitrajele

_ Va reuși Atletico Madrid (cu șase jucători suspendați !) să treacă
de Celtic Glasgow î Ecouri după incidentele de la meciul tur

• Cu 50 de zile înaintea startului în turneul final al C. M.'74, 
echipa Poloniei își caută formula ideală

• Rubricile permanente : DIALOG CU CITITORII, NOTAȚII, MAGA
ZIN EXTERN, AGENDA TURNEULUI JUBILIAR, IN CAMPIONATELE DIN 
EUROPA, TELEX... TELEX... TELEX...

PORNIND DE LA O COMPARAȚIE...

Ieri după-amiază, pe stadionul 
din „dr. Staicovici", Progresul a 
primit, în cadrul unui meci amical 
internațional, replica formației 
bulgare Cernomoreț Burgas. Dispu
ta celor două formații a oferit un 
spectacol atractiv, cu multe faze 
de poartă. Echipa bulgară, cu un 
plus de forță în atac și cu o apă
rare bună, a învins cu 3—l (2—0). 
De la început, jucătorii din Bur
gas se apropie periculos de poar- 

lui Giron și, în min. 6, atacan- 
central Dremsizov reia în pla- 

o centrare de pe partea dreap- 
Al doilea gol îl are ca autor 
același Dremsizov (un jucător 
certe calități), care, printr-o

ta 
tul 
să 
tă- 
pe 
eu 
frumoasă excuție tehnică. îl obligă 
pe portarul bucureștean să scoată 
din nou mingea din plasă.

După pauză, ambele combatante 
au numeroase ocazii de gol, însă 
imprecizia înaintașilor a făcut ca 
numai două dintre ele să fie fruc
tificate : Apostol (min. 68) și Trai- 
kov (min. 90).

Arbitrul D. Prcdesctj a condus 
bine următoarele formații :

PROGRESUL : Giron — Cosma, 
Condurache, Grama, Ad. Constan 
tinescu — Dragu, Moraru, D. Ște
fan — I. Sandu, Apostol, Batacliu. 
Au mai jucat Dinu. V. Ștefan. Ba- 
dea, Dragnea, Manole și Bîrlă,

CERNOMOREȚ t Papazov — Pa- 
zakiev. Andreev. Sțoicev — Trai- 
kov, Licev — Ivanov, Nikolov, 
Dremsizov, Kirilov, Georgiev.

Dumitru NEGREA

ne-au convins, prin jocul lor 
lipsit de substanță si dominat 
doar de angajament, că ar putea 
să facă față — așa cum au evo
luat duminică și în raport cu 
valoarea loturilor respective — 
cerințelor Diviziei A.

Să fie oare de vină. în 
de față, miza 
Posibil și așa 
care măsură, 
dacă vrem să 
ectivitate. fără 
nimalizăm 
acelora angajați acum în 
ga bătălie a promovării în 
mul eșalon, 
noaștem 
litate a 
Cîmpina 
fapt și 
o categorie la alta. Și 
ne face, adeseori, să 
— și nu din sentimentalism — 
echipele care retrogradează și să 
privim cu rezerve pe cele 
vin în locul lor. Pentru că. 
regulă. în schimbul anual 
cele două eșaloane, menit 
vitalizeze întrecerea celor 
bune formații. - se ascunde 
din cauzele diluării competiției 
și a nivelării acesteia pe o 
treaptă inferioară.

De aici nu trebuie înțeles că 
pledăm pentru o viitoare ..în
ghețare" a promovărilor și nici 
măcar pentru revenirea la siste
mul — folosit cîndva — al ba
rajului. Ceea ce vrem, de fapt, 
pornind de la o comporație apa
rent banală între două meciuri, 
este. înainte de orice, o invita
ție la un plus de calitate adre
sată tuturor candidatilor la un 
loc în prima divizie a tării, 
litate pe planul selecției, 
struirii 
samblu, 
men tul 
tuie si 
rite reale: nu numai simpla sa
tisfacere a unor dorințe, 
ficlentă pentru o realizare 
vârâtă ancorată si în 
tivă.

Am avut prilejul de a vizio
na, la sfîrșitul săptămînli tre
cute. două interesante partide. 
Politehnica Iași — Sportul stu
dențesc și Metalul Plopeni — 
Gloria Buzău, și, o dată cu aceas
ta, posibilitatea de a face, prin 
comparație, unele constatări.

în prima întîlnire, desfășurată 
sîmbătă Ia Cîmpina, s-au con
fruntat într-o dispută amicală 
formații divizionare A, ocupînd 
în prezent poziții în partea 
ferioară a clasamentului, 
cealaltă, programată 
la Plopeni. 
meci cu miză echipe din eșalo
nul secund, dar amîndouă cu 
pretenții de a promova în cate
goria de elită a fotbalului nos
tru. Teoretic deci. judecind lu
crurile și după elemente de 
conjunctură, eram îndemnați 
să credem, pe de o parte 
tr-un ipotetic echilibru de 
lori colective, considerate 
ansamblu, iar Pe de altă 
să acordăm, aproape fără 
ve, un credit superior 
rii celor două candidate 
pentru șefia seriei.

Realitatea însă ne-a 
zis. Cum ? Mai întîi prin 
că la Cîmpina, deși era 
fond de un antrenament 
am asistat totuși la un 
sebit de spectaculos, 
fotbal, în care ambele 
tante în speță Sportul 
țese și Politehnica Iași, 
primat deopotrivă la 
prestigiului unei divizionare 
Și lucrul acesta merită 
niat cu atît mai mult 
actuala situație 
cele 
să nu-și dezmintă propriile as
pirații și nici pe cele ale supor
terilor. în ce privește partida de 
Ia Plopeni, ne așteptam — sin
cer vorbind — ca să vedem un 
adevărat derby cu toate atribu
tele pe care le presupune do
rința afirmării, dar și marile 
obligații ale saltului către prima 
divizie a țării. Pe teren însă, 
nici Metalul și nici Gloria nu
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28 APRILIE-2 MAI, 
MINIVACANȚĂ LA MARE 

STAȚIUNILE DE PE LITORAL 
ÎȘI DESCHID PORȚILE PENTRU DV.!

Nord, JupiLocuri fn cele mai elegante hoteluri din Mamaia, Eforie 
ter, Mangalia-

Cazare și pensiune completă la prețuri variind Intre 
lei pe zi.

în aceste zile vă stau la dispoziție piscine acoperite
vaporașul pe lacul 
Adam Clisi, Istria,

mare încălzită, luna-parcuri, bowlinguri, plimbări cu 
Siutghiol, serbări cîmpenești, excursii la Murfatlar, 
nordul Dobrogei, Delta Dunării, tur de litoral.

înscrierile individuale sau pentru colectivele din 
la oficiile județene de turism sau direct la filialele 
țiunile Mamaia — I . “. _, ‘ ‘ -----

45 șl 65

cu apă de

Întreprinderi se fac 
de turism din sta- 

"___"j — hotel Parc, tel. 3.11.98, Eforie Nord — bd. Repu
blicii nr. 6, tel. 4.11.88, Mangalia oraș — hotel Scala, tel. 5.18.89. (8001)



O EVOLUJIE REMARCABILĂ, O NOUĂ CONTRIBUȚIE

LA CREȘTEREA PRESTIGIULUI SCRIMEI ROMÂNEȘTI
Comentariu pe marginea comportării sportivilor noștri la CM. do tineret de la Istanbul

Pentru scrima românească, Cam
pionatele mondiale de tineret (pînă 
ia 20 de ani) desfășurate la Istan
bul au fost de departe cele mai 
fructuoase : două medalii de aur, 
la floretă băieți (Petru Adalbert 
Kuki) și sabie (Ion Pop), un loc 
5 în finala de floretă fete (Magda 
Bartoș) și alti patru trăgători ca
lificați în primele 12 locuri (Mar
cela Moldovan, Erwin Kerekes, 
Marin Mustață și Ion Pantelimo- 
nescu). Este un bilanț care reflec
tă în mod fidel .atenția acordată 
de antrenori muncii, de selecție și 
procesului de instruire în secții și 
la lot, spiritul de dăruire dovedit 
de tinerii noștri scrimeri și con
dițiile excelente ce le-au fost asi
gurate pentru a viza și urca pe 
primele trepte ale ierarhiei spe
ranțelor, într-o competiție-record 
în' materie de participare (266 de 
concurenți).
ESTE POSIBILĂ O RELANSARE 
A FLORETEI MASCULINE ?
Iată gîndul care i-a frămîntat 

pe antrenorii noștri de floretă îna
inte de C.M. de la' Istanbul. Iar 
prezența lui Kuki pe treapta I 
a podiumului vine șă .ofere nă
dejdi trainice. înțx-o. companie de 
elită, în aceeași finală. cu primii 
doi clasați la ediția precedentă 
a competiției, de la Buenos Aires 
(Pietruszka și Behr), Kuki s-a în
trecut pe sine, demonstrînd nu 
numai talent, ci și o pregătire 
completă, care l-au făcut pînă la 
urmă invincibil. Kuki și-a cîștigat, 
în acest fel, definitiv un loc în 
prima garnitură de floretă seni
ori, la vîrsta (19 ani) la care mai 
are dreptul de a participa la încă 
o ediție a „mondialelor" . speran
țelor.

Aducerea Iuî Kuki în lotul 
„mare" va însemna începutul re
virimentului în floreta noastră 
masculină, startul în relansarea 
acestei probe în care am avut sa
tisfacții majore și Ia C.M. (Mont
real) si Ia J.O. (Ciudad de Mexi
co). Pentru a se ajunge aici, în
tr-un timp record — astfel ca să 
reconsiderăm posibilitățile noastre 
Ia. J.O. dini anul 1976 — se face 
simtită nevoia ca lingă Țiu și 
Kuki să vedem eiSact ce trăgători 
merită să facă parte din Iot, să 
analizăm cu spirit de răspundere 
posibilitățile celorlalți floretiști 
seniori și oricum să deschidem cu 
mai mult curaj porțile lotului u- 
ror elemente tinere, care promit 
o ascensiune valorică superioară 
altora.
DACĂ AR FI FOST SI AURORA 

CRIȘU IN LOTUL 
FLORETISTELOR...

Este regretul exprimat de mica 
noastră delegație la „Sergi Sarayi", 
atunci cînd perspectiva unei me
dalii în finala feminină de floretă 
începuse să se diminueze. Evident, 
nu este în intenția noastră de a 
minimaliza eforturile Magdei Bar
toș — felul cum s-a angajat în 
disputa din finală, mai ales în a- 
saltul cu Valentina Sidorova, cam
pioana mondială de anul trecut 
a probei și indiscutabil cea mai 
de temut adversară pentru toate

concurentele. Bartoș a fost la un 
pas de victorie. Iar posibilitatea 
unor succese în continuare în ul
timele două asalturi ar fi adus-o 
cu siguranță printre primele trei 
floretiste. Descumpănită de eșecul 
(discutabil) la Sidorova, Bartoș 
n-a mai fost ea, rezumîndu-se ast
fel doar la două victorii... Evoca
rea Aurorei Crișu apare firească, 
dacă ținem seama de luciditatea 
și impetuozitatea acestei floretiste, 
de ambiția ce o animă pe planșă. 
Absența ei a privat lotul nostru 
de o concurentă cu mari șanse 
la medalii și chiar la titlu. E drept 
am avut-o pe Marcela Moldovan, 
o viitoare... Aurora Crișu. care 
a ajuns pînă în pragul finalei, 
despărțită doar de o tușă, în a- 
saltul cu Edith Kovacs. Marcela 
Moldovan promite să ajungă o 
mare floretistă. La ora Istanbulu- 
lui, însă, ea a fost handicapată 
de lipsa unei experiențe competi- 
ționale, de plusul de rutină al al
tor concurente, aflate de două și 
chiar de trei ori la C.M. Mai pu
țin concludentă a fost evoluția 
Vioricăi Draga, bună tehniciană, 
dar foarte ștearsă la capitolul 
combativitate. Starea febrilă avu
tă în ajunul desfășurării probei a 
influențat vizibil comportarea ei 
generală. Totuși, cunoscînd-o și 
din evoluțiile anterioare, conside
răm că este necesar să dovedească 
mai multă tenacitate, mai multă 
decizie, hotărîre. Altfel, cu scrimă 
de demonstrație, de salon, nu ee 
pot obține medalii...

dintre Analiști, în timp ce Musta
ță și Pantelimonescu au luptat cu 
mult aplomb, ajungînd în semifi
nale. Pop rămîne incontestabil, 
cel mai bun produs al săbiei din 
actuala generație, trăgător care — 
ca și Kuki — și-a cîștigat defini
tiv locul între seniorii fruntași. 
Un sabrer complet, inteligent și 
lucid. Iar Mustață și Pantelimo
nescu, scrimeri în plină formare 
și maturizare, promit să-1 urmeze 
îndeaproape. Nu există nici un 
dubiu că așa se va întîmpla dacă 
cei doi foarte tineri sabreri vor 
lucra și mai mult pe atac, pentru 
accelerarea finalurilor de acțiuni 
ofensive, pentru îmbunătățirea 
tehnicii de deplasare pe planșă și 
paralel pentru sporirea încrederii 
în munca lor, în posibilitățile lor. 
Oricum Pop—Mustanță—Pantelimo
nescu reprezintă un trio de aur 
pentru sabie, cu perspectiva da 
consacrare în 2—3 ani.

★
Punem punct comentariului nos

tru, nu înainte de a evidenția mo
dul cum federația de resort a în
țeles să sprijine activitatea spor
tivilor ș} antrenorilor și mai ales 
felul cum s-a orientat, trimițînd 
la Istanbul, lîngă trăgători o e- 
chipă de tehnicieni inspirat alcă
tuită. O asemenea orientare o 
așteptăm și la viitoarele mari e- 
xamene competiționale ale scrimei 
românești.

Tiberiu ST AM A

LA DOUĂ SĂPTĂMlNI ÎNAINTEA FINALEI TENISULUI „INDOOR"

NEWCOMBE Șl NĂSTASE 
ÎN FRUNTEA LISTEI!

La mai puțin de două săptămîni 
înaintea mult așteptatei finale de 
la Dallas, lotul „celor 8“ care atacă 
titlul mondial al tenisului de sală 
este aproape complet. Sînt cunoscuți

FINALIȘTII DE LA DALLAS
(In ordinea punctajului)

1. JOHN NEWCOMBE (Australia)
2. ILIE NASTASE (România)
3. ROD LAVER (Australia)
4. ARTHUR ASHE (S.U.A.)
5. BJORN BORG (Suedia)
6. TOM OKKER (olanda)
7. STAN SMITH (S.U.A.)
8. 7

șapte dintre finaliștl, mai rămîne 
în discuție un singur loc, pentru 
care se va da o luptă acerbă în a- 
ceastă ultimă săptămînă de turnee

LA BUDAPEST^

CLASAMENTELE
CIRCUITULUI

MONDIAL

SPADA. PROBA CEA MAI 
CONTROVERSATĂ CA 

REZULTAT...
Singura probă în care nu am 

realizat integral ceea ce ne-am 
propus a fost spada. Am avut un 
semifinalist, Kerekes, dar nădăj
duiam într-o prezență în finală, 
prin Szabo sau Angelescu. Szabo 
a evoluat bine chiar și în sferturi, 
unde i-a dat lui Behr o lecție 
splendidă de scrimă, pierzînd, 
însă, la limită două asalturi deci
sive. Fără îndoială că a greșit tac
tic la Istanbul, cu toate că e re
cunoscut ca un mare strateg. O 
primă contradicție. Apoi, Angeles
cu. După un prim tur trecut cu 
brio (fără nici o înfrîngere) rămî- 
ne în turul 2, eliminat de un con
curent necunoscut, care avea să 
dispară la rîndu-i din competiție. 
A doua contradicție. Ca și în ca
zul Marcelei Moldovan, lipsa de 
rutină l-a făcut pe Angelescu să 
nu se afle cel puțin între semifi- 
naliști- Se înțelege că retușurile de 
ordin tactic vor fi determinante 
în cristalizarea unor succese în 
viitor pe măsura talentului și 
muncii conștiincioase care carac
terizează pe tinerii noștri spadasini, 
pe Szabo și Angelescu mai ales, 
titulari posibili în lotul olimpic 
pentru Montreal.
SABRERII «= COMPORTARE 
MERITORIE, MAXIMUM DE 

EFICIENȚĂ I
Aceasta ar fi în esență caracte

rizarea tinerilor noștri sabreri. 
Pop a fost net cel mai eficace

TINERII BOXERI ROMÂNI
Echipa reprezentativă de box (ti

neret) a țării noastre s-a înapoiat din 
Algeria, unde a participat la un sta
giu de pregătire, alături de pugi- 
liștii țării gazdă, susținînd și un meci 
cu selecționata Algeriei. Datorită fap
tului că gazdele n-au avut o echipă 
completă (fără reprezentanți Ia cate
goriile mari), s-au disputat numai 
opt meciuri oficiale. La sfirșitul. unei 
reuniuni reușite, disputată în sala 
unui mare cinematograf din Alger, 
tinerii pugiliști români au obținut 
victoria cu scorul de 12—4. La acest 
succes și-au adus contribuția Niță 
Robu (muscă), Titi Tudor (pană), 
care au obținut victorii prin abandon, 
Constantin Buzduceanu (cocoș), Flo
rian Ghiță (semiușoară) și Carol 
Hajnal (ușoară), care și-au depășit

VICTORIOȘI ÎN ALGERIA
adversarii la puncte. Damian Cimpo- 
ieșu (semmiijlocie) și Pavel Istrate 
(mijlocie mică) au obținut rezultate 
de egalitate. Singurul pugilist din 
formația noastră care a coborît în
vins treptele ringului a fost „semi- 
musca" Dumitru Negru.

Considerăm interesant de amintit 
faptul că antrenorul echipei naționale 
a Algeriei este fostul campion olim
pic de la Tokio, sovieticul Stepașkin.

Din relatările antrenorului T. Ni- 
culescu, cel care i-a însoțit pe bo
xerii români in Algeria, am reținut 
faptul că echipa țării noastre (cu 
excepția lui D. Negru) s-a comportat 
foarte bine, iar perioada de pregătire 
efectuată in capitala Algeriei, împreu
nă cu sportivii țării gazdă, a fost 
binevenită.

care a mai rămas în calendarul 
W.C.T.-ului.

Fruntași incontestabili și capi de 
serii al marii finale, sînt australia
nul John Newcombe și românul Ilie 
Năstase. Ei, au acumulat cele mai 
multe puncte, lăsînd la distanță pe 
toți ceilalți. Fapt remarcabil pen
tru Năstase, el își asigurase primul 
loc în grupa „roșie" încă înaintea 
ultimul turneu, cel de la Johannes
burg. la care n-a luat startul, ca și 
secundul său Okker, de altfel. Doi 
neasemuit) ași ai rachetei și mari 
rivali vor conduce tabloul turneu
lui final, de la 8 la 12 mai. Iar 
dacă de data aceasta calculul hîr- 
tiei va fi respectat, tot ei trebuie 
să se întîlnească si în ultimul meci, 
cel decisiv pentru desemnarea cam
pionului mondial ,,indoor".

Cine va fi al optulea finalist ? 
Deocamdată, pe acest ultim loc este 
Tom Gorman, dar — terminîndu-se 
turneele primei grupe — el con
tinuă să fie serios „talonat" de Jan 
Kodes și Aleksandr Metreveli. Pri
mului îi este necesară o prezență 
în sferturi de finală la Denver 
(35 p), celui de al doilea o semifi
nală. la St. Louis (20 p), pentru a-1 
întrece Pe linia de sosire pe ame
rican. Pasionant...

Mai trebuie remarcată schimbarea 
de lider la „verzi" unde veteranul 
Laver ia locul unui Ashe. aparent 
în declin. Apoi calificarea suede
zului Bjorn Borg, care la numai 17 
ani intră în eșalonul marilor cam-

GRUPA 1

(roșie)

1. Năstase 457 p; 2. Okker 330 p; 3- 
Gorman 302 p; 4. Pilici 244 p; 5. 
Drysdale 242 p-, 6. Pattison 194 p; 7. 
Alexander 182 p; 8. Riessen 164 p; 9. 
Roche 160 p; 10. McMillan 130 p.

GRUPA 2
(albastră)

1. Newcombe 472 p; 2. Smith 315 p; 
3. Metreveli 272 p; 4. Stockton 222 p; 
5. Hrebec 184 p; 6. Borowiak 159 p; 
7. Ramirez 127 p: 8. Fillol 126 p; 9. 
Case 125 p; 10. Masters 101 p.

GRUPA 3
(verde)

1. Laver 375 p; 2. Ashe 380 p: 3. 
Borg 350 p; 4. Kodes 290 p: 5. Cox 
207 p; 6. Taylor 162 p: 7. Dibbs 155 
p: 8. Parun 142 p; 9. Tanner 137 p; 
10. Panatta 132 p.

• Tn clasamentul primei grupe nu 
este inclusă finala de la Johannes
burg. unde Pattison sau Alexander 
urmează să mai primească 20 p.

pioni. In această grupă, din păcate, 
Ion Țiriac, mai coboară un loc, 
fiind acum al 12-lea, clasament to
tuși onorabil pentru dificultatea 
competiției.

Deci, sîntem în ultima săptămînă 
a Circuitului W.C.T. La sfîrșitul ce
lei următoare se dispută turneul fi
nal al competiției de dublu, iar 
peste încă o săptămînă asistăm la 
startul ultim și cel mai interesant : 
finala probei de simplu !

Rd. V.

PE TERENURILE DE TENIS

In semifinalele turneului candidaților

TIGRAN PETROSIAN
MOSCOVA, 23 (Agerpres). — 

Fostul campion, al lumii, Tigran 
Petrosian, a obținut prima victorie 
în meciul pe care-1 susține, la O- 
desa, cu Viktor Korcinoi în cadrul 
semifinalelor turneului candida
ților la titlul mondial de șah.

In partida a patra, Petrosian a 
cedat încă de la primele mutări 
un pion, în schimbul unei poziții 
mai dinamice a pieselor sale. în, 
continuare, el a atacat precis, cre- 
îndu-și o poziție superioară. în vă-

LA PRIMA VICTORIE
dită dificultate; Korcinoi a depășit 
timpul regulamentar de gîndire, 
cedînd la mutarea a 39-a. Scorul 
meciului este acum 2‘/2—l'/t în fa
voarea lui Korcinoi.

★
La Leningrad, în meciul dintre 

Boris Spasski și Anatoli KajPov, a 
cincea partidă s-a încheiat .remiză, 
după întrerupere. Scorul se 'menține 
egal, fiecare dintre jucători avind 
cite o victorie și trei remize : 
2*/2—2‘/î.

JOHANNESBURG — Finala 
campionatelor sud-africane, contînd 
pentru grupa I a Circuitului WCT 
se dispută între John Alexander 
(Australia) și Andrew Pattison 
(Rhodesia). în semifinale, Alexan
der l-a întrecut cu 6—4, 7—6 pe 
americanul Tom Gorman, iar Pat
tison a dispus cu 6—4, 3—6, 6—4 
de Cliff Drysdale (R.S.A.).

ST. LOUIS — în ultimul ■ turneu 
al grupei a II-a W.C.T. tenismanul 
sovietic Aleksandr Metreveli l-a 
învins cu 3—6, 6—3, 6—2 pe ame
ricanul Jack Gorsuch. Alte rezul
tate : Sid Ball (Australia) — Jiri 
Hrebec (Cehoslovacia) 6—2, 6—4: 
Ross Case (Australia) — Raz Reid 
(S.U.A.) 7—6. 6—4 ; Jaime Fillol 
(Chile) — Bill Heinbecker (SU.A.) 
6—1, 6—3; Barry Phillips Moore
(Australia) — Torben Ulrich (Da
nemarca 6—4, 6—0.

DENVER — în grupa a IlI-a 
W.C.T., englezul Mark Cox l-a e- 
liminat cu 6—3, 6—3 pe japonezul 
Jun Kamiwazumi. Alte rezultate: 
Tom Leonard S.U.A.) — Antonio 
Munoz (Spania) 6—7, 6—3, 6—4 ; 
Haroon Rahim (Pakistan) — Roy 
Barth (S.U.A.) 2—6, 6—2, 6—2 ; 
Graham Stilwell (Anglia) — Dick 
Dell (S.U.A.) 6—2, 6—4.

BARCELONA — Proba de sim
plu a revenit italianului Paolo 
Bertolucci, învingător cu 6—4, 6—3 
în finala susținută cu francezul 
Franț/ois Jauffret. în finala pro
bei de dublu, cuplul J. Andrews 
(Columbia) — S- Krulewitz (S.U.A.) 
a întrecut cu 4—6, 7—6, 7—5 pe
rechea argentiniană J. Ganzabal — 
L. Alvarez.

REUNIUNE F.I.L.T,

LA CEA DE A 9-a EDIȚIE A C.E. DE TENIS DE MASĂ

TITLURILE CONTINENTALE, ACCESIBILE
JUCĂTORILOR OFENSIVI

Una dintre cele mai reușite ediții 
ale campionatelor europene de te
nis de masă a fost cea recent în
cheiată la Novj Sad. Mai ales pe 
planul valorii șj spectaculozității, 
întrecerile au atins cotele poate cele 
mai ridicate din istoria de 16 ani a 
prestigioasei competiții. Numeroșii 
specialiști și comentatori ai ziarelor 
și posturilor de radio și televiziune 
au fost unanimi în aprecierile lor 
privind nivelul înalt ăl meciurilor, 
iar cascadele de aplauze ale tribu
nelor arhipline au subliniat, în dese 
Tînduri, dinamismul jocului de- 
demonstrat de majoritatea concu- 
renților. fete și băieți. .

în general, cei mai mulți dintre 
protagoniști s-au arătat în exclusi
vitate adepții acțiunilor ofensive, 
cîștigătorii mai ales, campionii Eu
ropei fiind toți atacanți prin ex
celență. Cu precădere la băieți, au 
abundat atacurile și contraatacuri
le executate într-o viteză debor
dantă, cu continue schimbări de 
direcție. O adevărata pledoarie 
pentru eficacitatea șj frumusețea 
acestui gen de joc a constituit-o fi
nala masculină de simplu. Orlow
ski—Gergely, apreciată drept una 
dintre cele mai valoroase și atrac
tive partide ale campionatelor. Și 
ca să dăm doar un singur exemplu 
din competiția feminină, ne vom 
referi la semifinala de simplu, Ma- 
gos—Rudnova, unde, inițial, favori
tă pornea reputata sportivă sovie
tică, dar cîștigată în cele din ur
ină de redutabila -ei adversară, 'da
torită unui plus de inițiativă și a 
unei incisivități sporite' în lovituri.

Sigur, o asemenea manieră de joc 
presupune o automatizare perfectă, 
o judecată și o orientare tactică*in
stantanee, ca șj o pregătire fizică 
superioară (execuții^ rapide și mo
bilitate de felină). ' Prin urmare, 
este necesară, o instrujre complexă 
nu la modul general, ci extrem de 
amănunțită, pe fiecare factor, pe 
fiecare procedeu. Qa. să nu mai 
vorbim și de importanța capitală a 
pregătirii psihologice. în ritmul 
de joc rapid care se impune astăzi 
cu atîta pregnanță, o indispoziție 
de cîteva clipe, sau o cădere mo
mentană pot fi fatale nu numai 
în finaluri. Maria Alexandru a con
dus cu 10—9 în setul 'decisiv cu 
Riedldva. dar o pasageră scădere 
de potențial a permis adversarei 
să se distanțeze și să cîștige cu 
21—11 ! Este cu atît mai lesne de 
înțeles ponderea acestui factor în
tr-o partidă dintre doi jucători a 
căror armă principală este numai 
atacul, cînd anticipările și riposte

• Succesul ping-pong-iștilor maghiari • Noul 
campion al Europei, cehoslovacul Milan Orlow
ski — demn succesor al reputaților săi înaintași, 
Vana și Andreadis

le se declanșează cu iuțeala ful
gerului.

In contextul jocului sută la sută 
ofensiv care se practică în ultima 
vreme și în Europa — nu este pro
babil întîmplător faptul că anul 
trecut, la C.M. de la Sarajevo, în
tre primii opt clasați s au aflat 
șapte sportivi continentali — con
cepția defensivă pierde vizibil te
renul. Chiar și o jucătoare de ta
lia Măriei Alexandru, recunoscută 
pentru apărarea ei, uneori inexpug
nabilă, nu ar fi putut să facă față 
atacurilor vehemente, puternice și 
precise ale adversarelor, dacă nu 
ar fi trecut deseori și la o ofensivă 
susținută. Lucru posibil la prima 
noastră jucătoare pentru că ea știe 
să și atace. Altfel, așteptînd greșea
la adversarului sau aplicarea regu
lii activizării s-ar dovedi insufi
ciente atîta timp cît un jucător nu 
și-ă însușit bine cel puțin o lovitu
ră de atac, nu este învățat să ac
ționeze și într-o asemenea manieră.

Că stilul ofensiv a fost predomi
nant la Novi Sad, mai cu seamă 
la băieți, este ilustrat și de faptul 
că între jucătorii clasificați în sfer
turile de finală, șapte din opt sînt 
atacanți, excepție făcînd doar fran
cezul Secretin, iar la fete, din cele 
patru semifinaliste. Magos, Rudno
va și Hellmann sînt cele mai au
tentice reprezentante ale aceluiași 
stil. Așadar, fără inițiativă, fără 
atac este greu de conceput, aproape 
imposibil ca vreun ping-pong-ist. 
fie el cît de valoros, să devină nn 
mare campion. De altfel, pe lista 
noilor deținători ai titlurilor con
tinentale figurează numai figuri 
proeminente în concernul interna
țional al acestui sport, exponenți 
ai acțiunilor dinamice. Chiar și 
noul val s-a relevat numai prin ju
cători excelenți. atacanți : Orlow
ski, Gergely, Wikstrom, Ann Chris
tine Hellmann, Hana Riedlova.

în sfîrșit, cea de a 9-a ediție a 
„europenelor" a adus un succes 
deosebit ping-pong-iștilor maghiari 
care au fost prezențj în șase finale, 
cîștigînd trei. Tot competiția de la 
Novi Sad a certificat și superiorita
tea netă a echipei masculine sue
deze (campioană pentru a șasea 
oară consecutiv), valoarea incontes
tabilă a formației feminine a 
U.R.S.S. — (deținătoare a titlului) 
și a cuplului Rudnova—Gomozkov 
(învingător de patru ediții) ș| a

Noul campion al Euro
pei cehoslovacul Milan 
Orlowski, într-o spec
taculoasă acțiune de

atac
confirmat ascensiunea evidentă a 
noului campion continental, ceho
slovacul Milan Orlowski, un jucător 
pe eît de talentat pe atît de sîrgu- 
incios și ambițios. Oricum, afirrpa- 
rea puternică a școlii ungare de te
nis de masă ne evocă parcă ’ o re
venire la superioritatea tradiționa
lă a reprezentanților ei de acum

cîteva decenii, iar Cehoslovacia are 
în Orlowski un jucător de clasă 
înaltă,' demn de înaintașii săi, ce
lebrii Bohumil Vana și Ivan An
dreadis.

Referirile privind evoluțiile spor
tivilor români. într-un număr viitor.

Constantin COMARNISCHI

LA MOSCOVA
MOSCOVA, 23 (Agerpres). — Co

mitetul director al Federației inter
naționale de tenis s-a întrunit la 
Moscova, pentru a pregăti agenda de 
lucru a Adunării Generale a F.I.L.T., 
programată. în luna iulie. în Olanda. 
Comitetul director a cerut ca pe- or
dinea de zi să fie inclusă din nou 
propunerea excluderii Republicii Sud- 
Africane din „Cupa Davis". Va fi 
luată în studiu propunerea ca, ps 
viitor, întîlnirile din „Cupa Davis" să 
poată fi jucate și pe teren acoperit.

Nu a fost adoptată nici o decizie 
cu privire la campionatul american 
Interorașe (W.T.T-), ce urmează să 
înceapă la 6 mai. Poziția F.I.L.T. față 
de W.T.T. va fi precizată cu ocazia 
adunării generale.

GIMNASTUL SORIN CEPOIU 
ÎNVINGĂTOR LA PLOVDIV

SOFIA, 23 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Echipele repre
zentative de gimnastică (juniori) ale 
Bulgariei și României s-au întilnit la 
Plovdiv, în sala Ceaika, într-un meci 
internațional prietenesc. Concursul a 
prilejuit o întrecere spectaculoasă, cu 
multe exerciții valoroase din punct 
de vedere tehnic. O comportare re
marcabilă a avut sportivul român 
Sorin Cepoiu, clasat pe primul loc la 
trei aparate (inele — 9,60, paralele — 
9,50, bară fixă — 9.55), precum și la 
individual compus. Iată primii clasați 
la individual compus : Sorîn Cepoiu 
— 55,50 p urmat de bulgarii S. Naro- 
diklan cu 54,10 și R. Abadjiev cu 
54.05. Pe echipe victoria a revenit 
gazdelor cu 269,25 la 265.15.

H. TOMA

TELEX • TELEX • TELEX «TELEX • TELEX
In runda a 10-a a turneului Internațional 
de șah de la Vrnjacka Banja, Nikolici 
l-a învins pe Janoșevicl, iar Rajkovici a 
cîștigat la Krînici. Partidele Radulov — 
Simici, Talmanov — Matulovici șl Dely 
— Sibarevici s-au încheiat remiză. Cele
lalte partide, printre care Victor Ciocâl- 
tea — Țvetkovlcl s-au întrerupt. Lider 
al clasamentului continuă să lie Sax 
(Ungaria) cu 7 p (1), urmat de Taima- 
nov (U.R.S.S.) — 6'/2 p, Dely (Ungaria) 
și Simici (Iugoslavia) — cite 5’/2 p (1) 
etc. Victor Ciocâltea se află pe locul 
13. cu 3 p șl două partide întrerupte.
■
La Budapesta s-a disputat meciul dintre 
echipa locală Ferencvaros și formația 
franceză BorPogne Billancourt, contînd 
pentru semifinalele „Cupei orașelor tlr- 
guri" Ia tenis de masă feminin. Spor
tivele maghiare au obținut victoria cu 
scorul de 5—0.■
După consumarea a S runde, în turneul 
internațional de șah de Ia Las Palmas 
continuă să conducă maestrul islandez 
Olaffson cu i'/i p și o partidă între
ruptă, urmat de Beliaski (U.R.S.S.) — 
4 p, Garcia (Cuba), Browne (S.U.A.) — 
3'/î p (1), Liubojevici (Iugoslavia), Po- 
lugaevski (U.R.S.S.) și Larsen (Dane
marca) — 3'/i p etc. în runda a 6-a, 
Polugaevski a remizat cu Larsen, re
zultat consemnat șî în partidele 
Hartston — Rlbly, Pomar — Medina și 
Liubojevici — Beliaski, Celelalte par
tide s-au întrerupt.

Federația de ciclism din R.D. Germană 
a selecționat, în vederea celei de-a 27-a 
ediții a Cursei Păcii, următoarea echipă: 
Dieter Gonschorek, Wolfram Kuhn, Mi
chael Milde, Michael Schiffner, Karl 
Diers, Hans Joachim Hartnick. Veteranii 
echipei. Gonschorek șl Kuehn s-au cla
sat pe locul 3 la edițiile dm 1969 și res
pectiv 1972.■
Tradiționalul cros al ziarului „Pravda" 
s-a desfășurat anul acesta în orașul 
Frunze, reunind peste 1 500 de concu
renți. „Cursa așilor", disputată pe dis
tanța de 8 000 m, a revenit lui Anatoli 
Badrankov, cronometrat cu timpul de 
24:53.4. Proba feminină a fost cîștigată 
de Tamara Panghelova, care a parcurs 
2 000 m în 6:16,2.■
Concursul international de motocros, 
desfășurat în circuit la Barcelona, a fost 
cîștigat de sportivul american Jim Lee 
Pomeroy („Bultaco") care, în cele două 
manșe, a totalizat 2 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat spaniolul Jorge 
Capapey („Bultaco") - 6 p și francezul 
Claude Jobe („Montesa") — 7 p.■
Cursa automobilistică internațională (for
mula 5 000). desfășurată pe circuitul de 
Ia Brands Ha^ch, a fost cîștigată de 
pilotul englez Brian Evans care a con
curat pe o mașină „Lola Chevrolet", 
învingătorul a parcurs 120 km in 44:59,6. 
cu o medie orară de 159,600 km. Pe 
locul secund s-a clasat englezul Brian

Redman („Lola Chevrolet"), care a rea
lizat cel mal rapid tur de circuit, cu o 
medie orară de 163,980 km.
■
Localitatea suedeză Saala a găzduit re
cent lntîlnirea internațională amicală de 
gimnastică dintre selecționatele feminine 
ale Belgiei șt Suediei. Sportivele bel
giene au terminat învingătoare cu scorul 
de 330,80 — 322,85 p. La individual com
pus, pe primul loc s-a clasat Christiane 
Leysen (Belgia) cu 68,05 p urmată de 
Pia Fredriksson (Suedia) — 66,70 p.
■
Consiliul mondial al boxului a hotărît 
să declare vacant titlul mondial la ca
tegoria mijlocie (deținut de Carlos Mon
zon). autorizînd «n meci oficial întră 
americanul Benny Briscoe și columbia
nul Rodrigo Valdez. Întîlnirea ar urma 
să se dispute. Ia 25 mai. la Monte Carlo.
■
Cea de-a 22-a ediție a competiției Inter
naționale cicliste „Circuitul Sarthe" s-a 
încheiat cu victoria rutierului sovietic 
Skozîrev, secundat, Ia 1:51,0, de fran
cezul Meunier. Cunoscutul ciclist polonez 
Ryszard Szurkowski a ocupat locul 21, 
la 8:09 de învingător. în clasamentul fi
nal pe echipe, pe primul loc s-a situat 
U.R.S.S.. urmată de formațiile A.C.B.B. 
(Franța) — la 8:45, și Poloniei — la 
12:32. Ultima etapă a cursei, desfășu
rată pe traseul Sabie — Le Mans (172 
km), a revenit lui Llhaclov (U.R.S.S.) 
cu timpul de 4 h 37:14.

VIRGINIA IOAN-*

1,85 M LA ÎNĂLȚIME!
Luni după amiază, pe Nepsta- 

dion din Budapesta s-a desfășurat 
un concurs internațional de atle
tism, la care au luat parte și cîțiva 
atleți români. în ciuda timpului ne
favorabil (ploaie și vînt), Virginia 
Ioan a reușit o foarte bună perfor
manță, cîștigînd proba de săritură 
în înălțime cu 1,85 m (cel mai bun 
rezultat al său din acest an). Alte 
performanțe ale atleților noștri : 
Ilie Floroiu 8:06,2 la 3 000 m, Z. 
Szighiarto 2,04 m la săritura în înăl
țime, Viorel Suciu 22,1 la 200 m.

„TROFEUL SOFIA* 
LA BASCHET/

MASCULIN
ÎN PRIMUL MECI:

SOFIA - BUCUREȘTI 87-7$
SOFIA, 23 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). — în sala de 
sport Festivalna din capitala Bulga
riei a început astăzi (n. r. ieri), cea 
de a XlV-a ediție a „Trofeului Sofia", 
competiție internațională de baschet 
la care iau parte echipe reprezenta
tive masculine ale citorva capitale^ 
București, Viena, Fraga, Phenian, 
Sofia (grupa I), Atena, Berlin, Var
șovia, Moscova și Havana (grupa a 
II-a). In primul meci, echipa Bucu- 
reștiului a întilnit formația Sofiei. La 
capătul unui meci strîns, victoria a 
revenit formației gazdă cu scorul de 
87—79 (43—39). Baschetbaliștii români 
nu au prestat un joc la valoarea po
sibilităților pe care le-au demonstrat 
cu alte ocazii, ei nereușind să se 
impună — la capitolele organizării 
în apărare și aruncărilor de la dis
tanță. Mai mult, bucureștenii nu au 
știu să profite de faptul că în min. 
14 Goiomeev — valorosul pivot bul
gar — a fost schimbat din cauza a- 
cumulării a patru greșeli personale. 
Singurul care a evoluat Ia un nivel 
ridicat în formația română a fost 
Popa. Au marcat : Molnar 11. Cernat 
4, Tarău 9, Oczelak 6. Popa 28, 
Czmor 7, Niculescu 4, Braboveanu 8, 
Georgescu 2 (au mai jucat Mănâilă 
și Pașca) pentru echipa București, 
respectiv losipov 19, Pandov 16, Ro- 
mansky 4, Goiomeev 12. Hristov 14, 
Sarkov 8, Petrov 10, Iankov 4. Au ar
bitrat Grigoriev (U.R.S.S.) și Mizotio- 
tis (Grecia). Alte rdtultate : Viena — 
Phenian 95—87 (47—39). Moscova" — 
Berlin 65—48 (40—24).

Mîine (n. r. azi) reprezentativa 
Bucurcstiului întilnește formația ora
șului Phefiian.

TOMA HRISTOV

copiii iNVATĂ Înotul
' Ziarul „DEUTSCHES SPORTECHO" 
din Berlin, ocupîndu-se de vîrsta i- 
deală pentm învățarea înotului, scrie 
sub titlul „Copiii învață craulul" ur
mătoarele :

„Să ne imaginăm că sîntem în a- 
'nul 2 000... șj asistăm la campionatele 
europene de înot. Opt mame își în
soțesc fetițele pînă în. apropierea ba
zinului, dar îndată ce se aude fluie
rul arbitrului, ele sînt nevoite să-și 
părăsească odraslele— Fetițele se ca
țără anevoie pe blockstarturi și aș
teaptă cu emoție cursa... începe pro
ba de craul, și după ce se parcurg 
lungimile de bazin prevăzute de re
gulament, acele cronometrelor indică 
45,6 pentru învingătoare... Firește, 
cele de mai sus nu sînt altceva de- 
cit rodul fanteziei...

Am început cu aceste rînduri, pen
tru că puțin adevăr în privința ob
ținerii marilor performanțe la înot 
de către sportivii de vîrsta din ce 
in ce mai mică există totuși. Chiat 
dacă niciodată un mare campion nu 
va avea 3 ani, trebuie să admitem 
touși, că, la această vîrsta, copilul 
trebuie să învețe să înoate, să intre 
în regimul unui antrenament din ce 
în ce mai riguros. Dr. Gerhard Le
win, din Neubrandenburg, un reputat 
specialist în problemele înotului la 
copii, scrie în manualul său că „pro
cesul de creștere și dezvoltare al u-

sporlecho

nui înotător durează circa 10—-12 ani. 
Cu alte cuvinte, un copil care învă
țase să înoate la 3 ani, poate deveni 
un mare campion la J3—15 ani, sau 
chiar mai devreme". Exemplele sînt 
nenumărate. Australianca lise Kon- . 
rads a stabilit în cariera ei 12 recor- * 
duri mondiale, dintre care primul a 
fost obținut în 1958, cînd împlinise 
doar 13 ani. Și Jennifer Tural, tot 
din Australia, avea doar 13 ani cînd 
devenise recordmană a lumii. Ulrike 
Richter din R.D.G. a ajuns în po
sesia recordului la 14 ani, iar feno
menalul rezpltat al lui Stephen Hol
land pe 1 500 m a fost realizat la 
15 ani. De fapt „grădinița de copii a 
înotătorilor" nu este o noutate, în 
1932, japonezul Kuoso Kitamura de
venea campion olimpic pe 1 500 m, 
la vîrsta de 14 ani...

Vom avea campioni olimpici și re
cordmani mondiali la 12—14 ani, dar 
acest lucru va fi posibil — așa cum 
arată actualele statistici — numai dacă 
înotul se învață și apoi se practică 
intens, timp de cel puțin 10 ani".

THE SUNDAY TIMES VISURI SPULBERATE
Una dintre cele mai mari gazete 

britanice „THE SUNDAY TIMES" 
scrie, cu prilejul retragerii din activi
tatea sportivă a aruncătorului de 
greutate Jeff Tyll, participant la O- 
limpiada 1972 :

„E desigur normal ca un atlet să 
se retragă la un moment dat. atunci 
cînd performanțele sale încep să sca
dă, cînd treburile personale sau sta
rea sănătății nu îi mai permit o ac
tivitate competițională regulată. Gă
sim însă cu totul anormal ca un a- 
tlet să părăsească stadionul pentru 
motivele pe care le va mărturisi în
suși atletul Jeff Tyll în declarația 
ce ne-a făcut :

„în 1967 am fost selecționat pentru 
reprezentativa de atletism a Angliei.

Mi-am dat seama că îmi va fi greu 
să mă pot măsura cu atleți de re
nume mondial și la sfatul unui far
macist am început să urmez un tra
tament cu produse steroide. Rezulta
tele au început să crească rapid, ca 
și greutatea mea corporală. Am a- 
juns destul de repede la 123 kg. Dar 
performanțele mele erau instabile și, 
după insuccesul înregistrat la Miin- 
chen, m-atn adresat unui medic care 
a constatat grave tulburări endocrine 
și cardiace. A trebuit să abandonez 
sportul, de care îmi legasem atitea 
visuri tinerești. Dacă aș fi continuat 
să mă antrenez în mod loial, așa ceva 
nu s-ar fi întîmplat- Poate că cei ce 
vor citi declarația aceasta, vor re
flecta asupra ei“.SENZAȚII TARI

Săptăminalul sportiv american 
„SPORTS ILLUSTRATED" scrie des
pre un nou sport, care pasionează 
publicul de peste Ocean :

„Se pare că spectatorului sportiv 
de azi îi trebuie senzații din ce în 
ce mai tari- Nu-i mai ajung jertfele 
concursurilor automobilistice, nici bo
xerii traumatizați în ring, fracturile 
oferite de fotbalul american și de 
concursurile de schi profesionist nu-1 
mai satisfac. O nouă formă de „sport" 
și-a făcut apariția pe pîrtiile marilor 
trambuline. Săritura cu schiul este 
însoțită de salturi mortale și alte pro
cedee din arsenalul circului. Acroba
ția schiului face furori în S.U.A. și

SPORTS ILLUSTRATED

in unele țări vest-europene. Cît de 
puțin are a face cu adevăratul sport 
acest gen de spectacol reiese și din 
porecla de „hot-dogs" pe care i-au 
dat-o înșiși spectatorii. (Numele este 
împrumutat de la cîrnăciorii calzi ce 
se vînd de către negustorii ambulanți 
ce circulă în mijlocul publicului la 
marile concursuri).

Numai că această acrobatică nu 
este făcută doar de dragul sportului, 
ci, asemenea consorei sale de la circ, 
pe bani peșin, din ce în ce mai multi 
bani, pe care trebuie să-i plătească 
spectatorul, preferind în materie de 
„hot-dogs“ pe aceia ce se pot minca 
cu muștar..."
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