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Iată o fază dintr-un meci Sportul studențesc — F.C.M. Reșița, disputat in campionatul trecut. Astăzi, pe stadio
nul Republicii, cele două echipe se vor afla din nou fată in față in „uvertura- ultimei etape a turului 
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In ultima
Diviziei

etapă a turului
A la fotbal

Șl CINCI
Ultima etapă a turului Diviziei 

A la fotbal programează, astăzi și 
mîine, cîteva oartide de mare

CLASAMENTUL ACTUAL

atracti vjtate.
17-a se 'joacă ____,____ _______
— după trei eșecuri consecutive —

1. DINAMO 16 12 1 3 31-13 25
2. F.C.M. Reșița 16 10 3 3 26-14 23
3. A.S.A. Tg. Mureș 16 10 1 5 24-19 21
4. Steaua 16 7 3 6 26-17 17
5. U.T.A. 16 7 3 6 16—14 17
6. C.F.R. Cluj-Napoca 16 6 5 5 14-15 17
7. „U" Cluj-Napoca 16 6 5 5 14-18 17
8. Univ. Craiova 16 6 4 6 19-16 16
9. Olimpia Satu Mare 16 6 4 6 14-15 16

10. ,,Poli“ Timișoara 16 7 2 7 13-18 16
11. Steagul roșu 16 6 3 7 23-15 15
12. F.C. Constanța 16 6 3 7 17-19 15
13. Jiul 16 5 4 7 23-15 14
14. F.C. Argeș -.6 6 1 9 21-21 13
15. Sportul studențesc 16 5 3 8 16-22 13
16. Politehnica lași 16 6 0 10 19-30 12
17. Chimia Rm. Vilcea 16 3 5 8 11-31 11
18. F.C. Galați 16 4 2 10 6-21 10
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Derby-ul ,,rundei*  a 
la Arad, unde U.T.A.

IATĂ PROGRAMUL

București :

Pitești :
Petroșani :
Arad :
Satu Mare : 
Rm. Vîlcea 
București :

Craiova :
Cluj-Napoca :

UN DERBY DE TRADIȚIE
PARTIDE ECHILIBRATE
întîlnește într-o partidă de 
un adversar redutabil — 
— care mai întotdeauna a jucat 
bine pe terenul textiliștilor. Invin- 
gătoarea din acest meci va deține 
pînă la primăvară poziția a patra 
a clasamentului general, la im
pas de locul trei, ocupat de for
mația din Tg. Mureș. La fel de 
interesante, prin forma deținută 
momentan și echilibrul real de for
țe, ni se par a fi partidele Sportul 
studențesc—F.CJVI. Reșița, F.C. Ar
geș—A.S.A. Tg. Mureș, Jiul—„U“ 
Cluj-Napoca („șepcile roșii*  au ob
ținut mereu rezultate bune La Pe
troșani), Chimia Rm. Vîîcea—Poli
tehnica Iași (un derby al ultimelor 
clasate), C.F.R. Cluj-Napoca—F.C 
Constanța. Favorite apar Univer
sitatea Craiova și Olimpia Satu 
Mare în confruntările lor cu F.C. 
Galați șl, respectiv, Politehnica 
Timișoara. In sfîrșit, la București, 
pe stadionul său, liderul campio
natului va primi replica stegari-

COMPLET AL ETAPEI
ASTĂZI

SPORTUL STUD.
(stadionul Republicii)

MÎINE

F. C. ARGEȘ 
JIUL 
U.T.A.
OLIMPIA 
CHIMIA 
DINAMO
(stadionul Dinamo)
UNIVERSITATEA 
C.F.R.

Toate partidele încep la ora 14.

A

— F.C.M. REȘIȚA

tradiție 
Steaua

A.S.A. TG. MUREȘ 
„U” CLUJ-NAPOCA 
STEAUA
POLI. TIMIȘOARA 
POLITEHNICA IAȘI 
STEAGUL ROȘU

F. C. GALAȚI
F. C. CONSTANȚA

NOUTĂȚI IN LEGĂTURĂ
CU APROPIATUL CAMPIONAT MONDIAL

UNIVERSITAR DE HANDBAL

MUNCA PRACTICA, EFICIENTA, 
ÎN SPIRITUL DOCUMENTELOR

CONGRESULUI PARTIDULUI
• PUTERNIC ÎNSUFLEȚITĂ DE LUMINOASELE 
IDEI Șl ORIENTĂRI STABILITE DE PARTID 
ÎN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE, 
MIȘCAREA SPORTIVĂ S-A ANGAJAT CU 
FERMITATE PE DRUMUL OBȚINERII UNOR 
NOI Șl IMPORTANTE SUCCESE ÎN SPORTUL 

DE MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ

— in pagina a 3-a, însemnări despre contribuția sportului la 
educarea tinerei generații, la întărirea sănătății și creșterea capa
cității de muncă a cetățenilor.

CAMPIONATELE DIVIZIONARE DE VOLEI

C.S.U. GALAJI PERFORMERA
ÎNTRECERII MASCULINE

La Timișoara și Iași au conti
nuat întrecerile din cadrul cam
pionatelor Diviziei A de volei, ia
tă amănunte :

lor brașoveni. Dacă cei șapte in
ternaționali dinamoviști nu vor 
acuza oboseala deplasării la Tel 
Aviv, Dinamo poate obține ușor 
a 13-a victorie a sezonului si cu 
aceasta recordul de puncte (27) al 
unui tur de campionat cu 18 
echipe. Va fi această ultimă „run
dă**  a turului atit de interesantă 
și cu atitea meciuri de calitate, in
cit să ne facă să regretăm căderea 
cortinei pînă Ia primăvară ? Să 
sperăm !

MASCULIN
TIMIȘOARA, S (prin 

— în sala Olimpia s-au 
partidele etapei a II-a a 
natului masculin. Cele mai im
portante întîlniri au adus la fileu 
echipele considerate favorite pen
tru calificarea in prima grupă va
lorică. Unele au primit replica 
formațiilor fără pretenții de a O- 
cupa — la sflrșitul turului, pro
gramat numai sub formă de tur
nee — un loc In rîndul 
patru, dar nu dintre cele 
țin valoroase divizionare 
le s-au întîlnit direct

Astfel, in programul dimineții 
Steaua a întîlnit pe „U” Chij-Na- 
poca pe care a învins-o eu 3—0 
(7, 12, 5), jucînd ceva mai bine 
decît a făcut-o joi în partida cu 
C.S.U. Galați. Studenții, la rîn
dul lor, au depus mai multe stră
danii în acest meci, dar nu au 
reușit decît în setul al doilea să

telefon), 
disputat 
camplo-

primelor 
mal pu- 
A, alte-

se ridice, la nivelul adversarilor, 
în această parte ei au evoluat 
mai coerent și mai eficace, men- 
ținînd echilibrul pină spre final. 
Arbitrii I. Niculescu și M. Marian 
au condus foarte bine următoare
le echipe : STEAUA ; luhasz, Cbi- 
fu, C. Ion (Duduciuc). Pop (Gîr- 
leanu), D. Ion eseu (Cbițigoi, Bar
tha), P. Ionescu ; „U“ : Mateescu 
Chezan, Binda. Corcljeș, Gyorgy- 
falvi, Popa (Iaru, Akouala).

Vicecampioana, Explorări Baia 
Mare, a întîmpinat o opoziție pu
ternică din partea echipei C.S.M. 
Suceava. Pînă la urmă, băimăre- 
nii au clștigat cu 3—1 (10, —14, 
8, 9), grație jocului său combinativ 
în atac și bunei organizări a de
fensivei. Arbitrii O. Georgescu șl 
C. Păduraru au condus bine ur
mătoarele echipe : EXPLORĂRI— 
Ghic, Paraschivescu, Dobre (M. 
Enescu), Stancu, Bălaș, Andreica 
(Arbuzov, Băgăian, Penciuleseu) | 
C.S.M. — Panait (Parfene), G. 
Vasile, Păcuraru, Stoian (C. Ve- 
zetiu), Gazda, G. Vezetiu (Pancu),

(Continuare în pag. a 7-a)

RUGBYUL ROMANESC

Joi după amiază la Casa de 
cultură a studenților din Capi
tală, a avut loc o conferință de 
presă, inițiată cu scopul infor
mării asupra activității depuse 
pe linia organizării celei de. a 
Vl-a ediții a Campionatului 
mondial universitar de handbal, 
care se va desfășura în țara 
noastră, între 4 și 12 ianuarie 
1975. Cu acest prilej tov. Ion 
Bari, reprezentant al Comitetu
lui de organizare a arătat că în 
fiecare centru universitar care 
va găzdui seriile preliminare 
(CLUJ-NAFOCA : B.F.G., Ceho-

Danemarca ; GALAȚI : 
Italia, Spania ; IAȘI : 
Polonia, Franța, Ja- 
TIMIȘOARA : Iugo-

Suedia, Bulgaria), ca și 
unde vor avea loc me- 
semifinale și finale 

Pitești și Ploiești)

slovacia, 
U.R.S.S., 
România, 
ponia : 
slavia, 
în cele 
ciurile
(București, 
s-au alcătuit comitete locale de 
organizare, care activează intens 
pentru ca întrecerile să se des
fășoare în cele mai bune con- 
dițiuni. Fiecare echipă va fi 
patronată de o întreprindere 
economică și de un institut su
perior de învățămînt.

• 1974, un an de remarc 
cabile succese ® Victoriile 
asupra Franței și Cehos 
slovaciei au deschis dru" 
mu! spre titlul european • 
1975, anul marilor premia 
ere ® Un turneu la Anti**  

pozi cu meciuri în Noua Zeeîandă și insulele 
Fidji • Echipa U.R.S.S. la București © Partide 
oficiale cu Italia, Spania și Franța.'
lărl în vederea 
realizării unui vi
itor salt de cali
tate, 1974 a în
semnat un test 
concret al capaci
tății și posibilită
ților metodico-or- 
ganizatorice rea
le ale F.‘ R. Rug
by, în noua sa al
cătuire, 
că 
fost 
brio 
concretiza 
un sezon interna
țional excelent, 
care a însemnat 
pentru echipa na
țională numai vic
torii ; o divizie A 
(într-o 
nouă, 
un număr 
de echipe, 
de 14 în 
repartizate 
serii) mai 
nică și, 1 
mai in'._
o întrecere 
consistentă și 
nivelul formațiilor 
din eșalonul 
cund (3 serii 
cîte 10). Ilată 
ce putem aprecia, 
fără să greșim, 
că rugbyul româ
nesc se află anga
jat ferm pe un 
drum ascendent.

Dar, nu este In intenția noas
tră de a face în cadrul articolu
lui de față o analiză generală a 
sportului cu balonul oval în 1974. 
Ne vom mărgini a spune, de astă 
dată, doar cîteva cuvinte despre 
evoluția „tricolorilor". Echipa 
națională, aceea care este cha-

PE UN DRUM ASCENDENT

Neculai Postolache, unul dintre înaintașii noștri 
consacrați de la care se așteaptă noi mărturii de 
virtuozitate in 1975. Iată-l (stingă, cu bandă pe 

cap), in duel cu un rugby st spaniol
Foto :

Filele calendarului se duc una 
după alta. Anul e pe sfîrșite. Ce 
a fost în lumea rugbyului româ
nesc în 1974 ? Ce va fi în 1975 7 
Iată întrebări la care vor căuta 
să răspundă rîndurile de față.

Dacă anul 1973 a fost, ca să 
spunem așa, de rodaj, de acumu-

Ion MIHAICA

Socotim 
examenul a 
absolvit cu 
și el s-ar 

astfel i

formulă 
angrenînd 

sporit 
16 față 
trecut, 
în 2 
puter- 

implicit, 
interesantă ; 

mai 
la

se- 
a 

de

mată să probeze, de fapt, In are
na internațională, calitatea și tă
ria școlii românești de rugby, 
forța ei de joc, și să ne situeze 
în contextul mondial, a avut, așa 
cum afirmam și mai sus, o com
portare meritorie. Clădită încâ 
de anul trecut după turneul efec
tuat în patria rugbyului. Anglia, 
și mai apoi în Argentina (o pre
mieră de prestigiu), formația re
prezentativă s-a consolidat și ma
turizat treptat, ajungînd astăzi să 
urce în fruntea valorilor europe
ne. Și pentru că luăm drept cri
teriu de apreciere anul în curs, 
vom arăta că, totalizînd întîlni- 
rile echipei naționale de seniori 
și cele ple formațiilor de tineret 
(sub 23 de ani) și juniori, rug- 
byștii noștri n-au cunoscut în- 
frîngerea decît o singură dată (• 
vorba de insuccesul juniorilor în 
finala campionatului european da 
la Heidelberg, în fața XV-lui si
milar al Franței). în Europa exis
tă de cîțiva ani un criteriu foar
te concret și obiectiv de ierarhi
zare a echipelor de rugby i cam
pionatul organizat de F.I.R.A, 
Competiție largă la care iau par
te multe formații naționale, gru
pate pe criterii de valoare, not 
fiind repartizați în seria de elită, 
„Cupa F.I.R.A.", al cărei prestigiu 
este în considerabilă creștere, re
prezintă pentru sportivii români 
obiectivul principal al întregii lo» 
activități internaționale. Anul a- 
cesta, „tricolorii", evoluînd tot 
mai bine, au învins în serie tot 
ce au întîlnlt. De altfel, ultimei® 
lor două partide oficiale din com
petiția continentală, de astă-toam- 
nă, s-au soldat cu victorii asupra

D. CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 7-a)



SPORTUL DE MASA, IN AȘTEPTAREA IERNII

I
I

T
oamna s-a sfirșit, dar 
iama n-a venit încă. Dom
nește, așadar, un anotimp 
intermediar, capricios ți am
biguu, neînscris în calenda
rele clasice...

Spre cinstea lor, marea majori
tate a celor însărcinați cu dirigui- 
rea sportului de masă nu s-au adă
postit, insă, sub umbrelele șubrede 
ale unor „condiții obiective", apa
rent neprielnice. Și cu toate că — 
deocamdată — nu se poate patina 
sau schia, iar activitățile în aer liber 
sint uneori mai anevoioase, au e- 
xistat ți există numeroase inițiative 
menite să umple un gol care per
sista altădată.

Acțiunile de mare anvergură ți 
larg răsunet inițiate în cinstea Con
gresului au angrenat in întreceri 
sute ți șute de mii de tineri. De un 
frumos succes s-au bucurat crosu
rile toamnei. Au început concursu
rile din cadrul „Cupei tineretului". 
Se generalizează gimnastica în pro
ducție...

Se poate aprecia, deci, că a e- 
xistat permanent preocuparea ca 
sportul de masă să nu piardă ni
mic din punctele pe care le-a acu
mulat în acest an atît de fructuos, 
ci — dimpotrivă — să-i încheie 
printr-un sprint puternic ți prelungit

'J^X\\\\\\\\'0WWXWW,Wji5

Desigur, p« harta activității există și locuri mai slab colorate, inves
tigațiile din teren arată, de pildă, câ in privința complexului „Sport ți 
sănătate** lucrurile înaintează mai greu, că ritmul trebuie serios accelerat. 
Se impune, de asemenea, ca pregătirile pentru ediția de iarnă a „Cupei 
tineretului** să atingă pretutindeni cotele maxime, adică să fie — practic 
— încheiate. După cum nu trebuie uitat faptul că turismul de masă se 
poate bucura de o foarte largă adeziune ți in anotimpul alb.

Cu aceste scurte odnotări, să așteptăm gerul ți zăpada... I

Consiliul pentru educație fizică si sport al Sectorului 6 al Capitalei 
a organizat, recent, un mare cros la startul căruia au fost prezenți, 
peste 5 000 de tineri și tinere din școli, întreprinderi și instituții. Tra
seul bine ales — devenit tradițional (plecarea de la Academia Militară 
și sosirea la Opera Română) — a reținut atenția unui număr mare de 
bucureșteni, deveniți spectatori ai unei acțiuni sportive de masă de o 
deosebită amploare.

Printre asociațiile sportive a cxror prezență a devenit obișnuită 
la astfel de manifestări, am reținut și de data aceasta pe cele de la 
Tricodava, Electromagnetica, Aurora, Tinăra Gardă, cooperativa Igie
na.Relon-Panduri, Stofe de mobilă. Telmometalica.

TXștigători : la băieți Petre Stoica (Inox), iar la fete Nuți Cristea 
(Electromagnetica). în fotografie : plecarea in cursa de 1 800 m a bă
ieților.

Foto : S. BAKCSY

PLANURILE
SPORTIVE Alt

MARAMUREȘENILOR...
UN NOU COMPLEX

«TURISTIC 
LA BORȘA

Constructorii și-au ono
rat angajamentul luat in 
cinstea celui de al Xl-Iea 
Congres al partidului dlnd 
in folosință, înainte de ter
men, complexul turistic de 
la Borșa.

Imbintnd ingenios ele
mentele arhitecturale locale 
cu cele moderne, autorii 
proiectului (colectivul con
dus de arhitectul Aurel Bob) 
au realizat o frumoasă și 
atrăgătoare construcție mon
tană.

Noul botei are 6 nivele, 
dispune de 120 de locuri in 
camere confortabile cu două 
paturi, precum ți o serie de 
anexe. Totodată, a fost am
plificată cu citeva zed de 
paturi vechea cabană.

Astfel, iubitorii drume
ției șl al sporturilor de iar
nă primesc un excelent loc 
de întRnire. Odată cu că
derea primei zăpezi vor fi 
organizate aid concursuri 
de schi In cadrul „Cupei 
tineretului*.

T. TOHATAN — coresp.

La Institutul

V/

CAPACITATE CRESCUTĂ DE MUNCĂ SI FORTIFICAREA SĂNĂTĂȚII
V 1

V

PRIN PRACTICAREA GIMNASTICII IN
In 400 do unitâff cuprin-

zlnd aproximativ 200 000 da oameni ai 
muncii din întreaga țara, se practica în 
momentul de foțâ gimnastica la Icddl 
do munca. Această formă utilă de exer
cițiu fizic continuu și sistematic face din 
ce în ce mai mult obiectul preocupărilor 
conducerilor unităților, organizațiilor sin
dicalo și organelor orășenești și jude
țene pentru educație fizicâ ji sport.

Adjunctul președintelui comisiei sport și 
turism la Consiliul Central al U.G.S.R., 
prof. Efrem Cherteș ne-a prezentat, la 
rugămintea noastră, un scurt bilanț al 
ocțiunii de introducere, extindere și ge
neralizare a gimnasticii la locui de mun
că In anui ce se apropie de sfirșit, pre
cum și citeva probleme pe care le ri
dică, în continuare, această importantă 
prevedere a Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.QR. din februarie-martie 1973.

— Este de subliniat, in primul rind — 
a precizat interlocutorul nostru — faptul 
că U.G.S.R. are direct răspunderea an
grenării tinerilor și a celorlalți oameni 
ai muncii din întreprinderi și instituții în 
practicarea formelor simple ale exerciți- 
Hor fizice. Dintre acestea, gimnastica la 
locul de muncâ prezintâ o mare eficien
ță pe plan fiziologic și recreativ, cu ur
mări dintre cele mai favorabile în men
ținerea sănătății și a capacității de mun
că. Pleci nd de la această idee și ținind 
seama de sarcinile ce ni le-au pus ia

f»țd Hatănrea Planarei C.C. al P.C.R. 
din ffabruari»-mart>« 1973 ți Pianara 
C.N.E.F.S. din 31 ianuarie anul trecut, 
«m întreprins acțiuni concrete ți susți
nute de extindere a gimnasticii la locul 
de muncâ. Cu ajutorul organelor ți or
ganizațiilor sindicate ți al celor pentru 
educație lizicâ țl sport, îndrumați de 
organele locale de partid, am reuțit sâ 
formâm o adevărată opinie de masă in 
ceea ce privește răspindirea gimnasticii 
la locul de muncă. Este demnă de rele* 
val ți preocuparea sporită, in direcția 
arătată, a medicilor ți profescrilor de 
educație fizică din județele Alba, Arad, 
Bacău, Bihor. Suceava ți Teleorman. In 
aceste județe au fost obținute rezultate 
deosebite. Apreciem, spre exemplu, mo
dul eficient cum s-a acționat în județul 
Bihor. Au fost repartizați profesori de 
educație fizică pe lingă fiecare unitate

agronomic „Nicolae Bălcescu" din Capitală

CALENDAR BOGAT, ACTIVITATE INTENSA
Catedra de educație fizică a 

Institutului agronomic .Nicola» 
Bălcescu* din Capitală a întoc
mit un calendar al competițiilor 
proprii. Este prevăzută, în primul 
rînd, atragerea cît mal multor ti
neri In activitatea sportivă de 
masă. De cea mai mare populari
tate se bucură „Cupa anilor I** la 
fotbal și handbal, competiție cu 
ediție de toamnă ți de iarnă. Se
parat, avînd caracter permanent, 
se desfășoară „Crosul iernii". Pen
tru campionatele pe facultăți ți

inter-facultăți -sint întocmite ca
lendare separate. Aceste întreceri 
au loc la disciplinele ■ fotbal, 
handbal, volei, baschet, atletism, 
tenis de masă, șah și popice. Est» 
de remarcat că toate concursurile 
amintite încep la nivelul grupelor 
studențești.

Un loc aparte îl ocupă acțiuni
le destinate studenților din anii 
IV. Pentru 
specialitate 
comitetul U.T.C.
U.A.S.C.R. — a

aceștia, catedra de 
— în colaborare cu 

al Institutului șl 
luat măsuri de

IMEFIADA" A PORNIT LA DRUM
Dorind să lărgească 

aria de cuprindere a 
^Cupei Iuliu Hațiega- 
Bu“ — competiție loca
lă a LM.F. Cluj-Napo- 
ea — medlcinlșlll de 
pe Someș au luat ini
țiativa declanșării unei 
ample întreceri intre 
toate institutele cu 
grofii similar din țară, 

itrecere ce urmează 
aă se desfășoare anual 
și să fie dotată cu cu- 
pa-challenge „L Hație- 
ganu*. Cum era și fi
resc, prima ediție a 
sJmefiadei” a avut loc

In orașul Inițiatorilor 
țl a reunit la start me- 
diciniști din București, 
Timișoara, Iași, Tg. 
Mureș, Craiova și Cluj- 
Napoca. In programul 
competiției — desfășu
rată sub patronajul 
rectorului I.M.F. Cluj- 
Napoca, acad. prof. 
Octavian Todor — au 
figurat întreceri de 
baschet (fete), volei și 
fotbaț (băieți). După 
partide animate, desfă
șurate lntr-o atmosfe
ră entuziastă si cu un 
deplin falr-play, tro
feul a revenit Institu-

Pog.o2q Sportul

tului de Medicină și 
Farmacie Cluj-Napoca, 
care a acumulat cele 
mai multe puncte.

Iată învingătorii pe 
probe : BASCHET FE
TE — I.M.F. Cluj-Napo
ca ; VOLEI — BĂIEȚI: 
I.M.F. București ; FOT
BAL — I.M.F. Cluj- 
Napoca.

IN CLASAMENTUL 
FINAL: 1. I.M.F. Cluj- 
Napoca, 2. I.M. Timi
șoara, 3. I.M.F. Tg. Mu
reș, 4. I.M.F. București, 
5. I.M.F. Iași, 6. Facul
tatea de medicină Cra
iova.

Viitoarea ediție a 
„Imefiadei” se va des
fășura la Timișoara, în 
toamna anului 1975.

Nușa DEMIAN

desfășurare a întrecerilor chiar la 
locul unde studenții își fac practi
ca. Studenții facultăților de agro
nomie și medicină veterinară au 
participat la întreceri de masă la 
Fundulea.

O preocupare de prim ordin, 
așa cum ne spunea responsabilul 
catedrei de educație fizică, conf. 
M. Tătărăscu, este aceea a trece
rii de Către studenți a normelor 
din cadrul complexului „Sport și 
sănătate". Atît pe baza sportivă 
din curtea Institutului, cît și la 
locurile de practică sînt condiții 
pentru trecerea și înscrierea nor
melor în carnete.

Pentru respectarea integrală a 
Instrucțiunilor M.E.I. au fost lua
te măsuri în vederea dotării că
minelor studențești cu aparatură 
simplă, dar absolut necesară. _De 
asemenea, s-au făcut progrese în
semnate în introducerea și extin
derea gimnasticii de înviorare. 
De altfel, a devenit familiară pre
zența, aproape în fiecare dimi
neață, a unor grupuri de studenți 
și studente ce locuiesc Jn cămi
ne, la alergări pe aleile învecina
te, timp de 10—15 minute.

Au început și concursurile edi
ției de iarnă a „Cupei tineretului", 
deocamdată cu partide de șah și 
tenis de masă, urmînd ca imediat 
ce timpul va fi prielnic, tinerii 
și tinerele să plece la munte pen
tru a participa Ia probele de schi.

PRODUCȚIE!
de muncă, aceștia — impreunâ cu me
dicii dispensarelor — stabilind programele 
in func|ie de condițiile concrete ale ac
tivităților productive, ceea ce a conferit 
un caracter științific întregii acțiuni.

— Sintem informați că au fost efec
tuate și studii de specialitate privind 
eficacitatea gimnasticii la locul de mun
că. Ați putea să ne oferiți citeva deta
lii ?

— Cercetările științifice, efectuate in 
colaborare cy catedra de teorie și me
todică a educației fizice de la I.E.F.S., 
au scos in evidența contribuția acestei 
forme de practicare a exercițiilor fizice 
la refacerea organismului după efort, la 
menținerea capacității de muncă nece
sare îndeplinirii și depășirii planurilor 
economice, in sfirșit, la scăderea numă
rului zilelor de concedii medicale din 
cauza îmbolnăvirilor. Astfel de cercetă: i 
au fost întreprinse la fabrica de incâl* 
țâminte „Clujona*, la Electronica 
București, la „Tricoul roșu* — Arad, 
Fabrica de ciorapi din Sebeș.

— Ce credeți că trebuie întreprins 
continuare ?

— Biroul Executiv al C.N.E.F.S., 
participarea Consiliului Central 
U.G.S.R., a elaborat un plan de masuri 
pentru anul viitbr. La realizarea acestuia 
sînt solicitate să contribuie într-o mă
sură mai mare C.C. al U.T.C., Ministerul 
Muncii și Ministerul Sănătății. Se înțe
lege câ fără sprijinul nemijlocit ai con
ducerilor unităților economice eforturile 
noastre conjugate vor rămine fără re
zultat. Pe lingă Consiliul Central al 
U.G.S.R. se prevede înființarea unei co
misii centrale pentru coordonarea proble
melor gimnasticii la locul de muncâ. Se 
va urmări, pe lingă continuarea intro
ducerii și extinderii gimnasticii in indus
tria ușbarâ, practicarea acesteia și de 
câtre oamenii muncii din industria ali
mentară, farmaceutică (cu excepția sec
toarelor cu grad de toxicitate), din uni!e 
secții ale întreprinderilor constructoare 
de mașini și din toate instituțiile.

Ion GAVRILESCU

la

m

cu 
al

C.J.E.F.S. 
borare cu 
răspund de buna ______
desfășurare a „Cupei tineretului”, 
a întocmit un amplu plan de ac
țiune în vederea ediției de iarnă 
a marii competiții cu caracter 
republican.

Astfel, pentru răspindirea în 
masă a schiului — mai ales In 
rîndurlle copiilor și ale tineretu
lui — vor funcționa centre de 
inițiere, cu o activitate permanen
tă, la Nistru, Rohia, Groșii Tible- 
șului, Vlad, Dragomirești, Chiuz- 
baia, Petrova, Borșa, Baia Sprie, 
Sighet, Tg. Lăpuș, Baia Mare.

In spiritul Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie—mar
tie 1973, orele de educație fizică 
in școli se vor desfășura cu pre
cădere în aer liber, fiind axate 
pe învățarea schiului și a pati
najului.

Concurenților la „Cupa tinere
tului" li se vor asigura un bogat 
program de pregătire. In acest 
scop se vor organiza o serie de 
concursuri, cum ar fi „Cupa Iz
voarelor" (la probe alpine), „Cupa 
schiului zburător" (ajunsă la a 4-a 
ediție), numeroase competiții pen
tru școlari.

O atenție deosebită 
în planul de măsuri, 
de pîrtii (pentru schi 
a patinoarelor naturale.

La reușita „Cupei tineretului” 
sînt angrenați toți profesorii de 
educație fizică și un mare număr 
de tehnicieni și instructori vo
luntari.

Maramureșenii speră să dea o 
replică puternică reprezentanților 
ailor județe cu profil montan și 
deluros (Brașov, Prahova, Sucea
va) fruntașii tradiționali ai com
petiției. Au toate șansele să reu
șească... (M. Fr.)

Maramureș, în cola- 
ceilalți factori care 

organizare și

se acordă, 
amenajării 
și săniuș),

REFUGIUL IEZER DIN NOU
IN CIRCUITUL TURISTIC

Trecut în toate ghidurlle, refugiul Iezer a Însemnat o adevărată 
oază pentru excursioniști ce se Încumetau să urce în munții cu același 
nume. Mic, dar absolut necesar, el a însemnat pentru mulți drumeți, 
surprinși de viscol sau de vreme rea, o adevărată binefacere. Din pă
cate, însă, s-au găsit persoane care, în loc să protejeze așezarea, au 
contribuit din plin la degradarea ei. Și astfel, un cămin de multe ori 
salvator a ieșit din circuitul turistic. Cel mai mult au avut de suferit 
locuitorii din cimpulung Muscel, mari iubitori ai excursiilor, care s-au 
văzut în imposibilitatea de a parcurge traseele grele, dar atît de pito
rești, din cauza riscurilor lâ care se expuneau.

Pe masa de lucru a tovarășului Ton Ploscaru, primarul orașului, 
s-au adunat, zi de zi, numeroase scrisori de la locuitorii urbei, care 
propuneau reconstruirea grabnică a atit de necesarului refugiu. Consi
liul popular a hotărit, In primăvară, Începerea imediată a lucrărilor și 
darea în folosință a refugiului Iezer. La apelul său, majoritatea cetă
țenilor orașului, de la mic la mare, au răspuns cu entuziasm, particl- 
pînd, fiecare, cu munca sa, la noua construcție. O echipă de zidari șl 
montori s-a stabilit la 2 200 m altitudine, iar în fiecare duminică sute 
și sute de oameni au manipulat la locul construcției în total peste 30 
de tone de material. încet, încet, noul refugiu a "
august a prins contur definitiv, sub forma unei 
hol încăpător, cu dormitoare, cu bucătărie.

Acum, refugiul Iezer oferă adăpost pentru 120 
natele trasee din această zonă muntoasă pot fi 
vara și iarna.

Muscelenii se mlndresc, pe bună dreptate, eu noua lor realizare.

renăscut, iar in luna 
adevărate cabane, cu

de persoane și rninu- 
din nou străbătute,

I. Gv.



MUNCĂ PRACTICĂ, EFICIENTĂ, 
ÎN SPIRITUL DOCUMENTELOR

CONGRESULUI PARTIDULUI
Împreună cu toaite celelalte domenii ade vieții 

materiale ți spirituale a patriei, eduoația fizică 
ți sportul găsesc în documentele Congresului 

al Xl-lea al partidului un îndreptar de neprețuită 
valoare teoretică și practică pentru întreaga acti
vitate viitoare.

Trasînd liniile directoare de o importanță istorică, 
prefigurînd mărețul tablou de progres și prosperi
tate care se deschide în fața poporului nostru, 
Programul partidului încredințează educației fizice 
și sportului — în contextul activității creatoare a 
întregii națiuni — rolul nobil și generos de a con
tribui la întărirea sănătății cetățenilor, precum și 
ta creșterea și educarea unor generații puternice și

viguroase, cu un înolt nivel de conștiință, capabile 
să facă față marilor sarcini ale construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism.

Acestor scopuri își subordonează acum activita
tea toate organele și organizațiile sporiive, lărgind 
permanent aria de cuprindere a cetățenilor țării in 
marile acțiuni de masă, căutind noi forme ți mij
loace pentru dezvoltarea sportului școlar și univer
sitar, a cercetării științifice, a bazei materiale nece
sare practicării sportului...

Despre aceste pneocupări, aflate la ordinea »!«, 
ne propunem Să relatăm în pagina de față.

MEDICINA SPORTIVĂ,
MEREU ÎN PAS 

CU CERINȚELE VIEȚII

0 ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI PATRIOTICE
Pentru cei ce practică aviația, 

acest sport tehnico-aplicativ cu 
majore implicații in formarea ti
nerei generații prin muncă, pen
tru muncă și apărarea patriei, ho- 
tărîMle Congresului al Xl-lea al 
partidului deschid largi perspecti
ve de afirmare, de împlinire a u- 
nor idealuri minunate. Aviația 
noastră sportivă are o frumoasă 
tradiție, la care se adaugă mereu 
alte realizări. Dar ea, trebuie să 
fie, în primul rînd, o școală a edu
cației patriotice, un mijloc eficient 
Plin care ne îndreptăm pașii spre 
activitatea practică, spre acele do
menii ale economiei in cere putem 
sluji cel mai bine îndeplinirea o- 
biectivelor construcției societății 
socialiste.

Partidul și statul ne-au creat 
condiții excelente de lucru, dispu
nem de o tehnică aeronautică a- 
vansată și simțim zi de zi grija 
care ni se acordă pentru a ajunge,

Populația Brăilei s-a triplat fața de anul 1938

TERENUL DE SPORT
Șl MODERNIZAREA ORAȘULUI
Brăila, oraș portuar, oraș in

dustrial, reședința unui județ a- 
flat în plină dezvoltare și. unde, 
asemenea întregii țări, așa cum 
a subliniat, de la înalta tribub.ă 
a Congresului, secretarul general 
al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „se pot constata 
roadele activității neobosite a ce
lor ce muncesc, care iși făuresc, 
prin efortul brațelor și minții 
lor, o viață tet mai demnă, tot 
mai înfloritoare**.

Brăila, vechi centru muncito- 
resr , municipiu in care bâtrî- 
nul Danubiu a devenit martorul 
marilor prefaceri urbanistice, ma
rilor mutații economice și socia
le, „aducător de bogăție**,  așa 
cum avea să scrie, vizionar, cu 
mulți ani în urmă, NitTolae Iorga. 
Orașul s-a extins prin mari an
sambluri de locuințe' (străzile Ga
lați, Școlilor cartierele Obor, Vi
zirii I și II, zona Hipodrom. ea 
singură însumînd în final 5 200 
apartamente I), și-a triplat popu
lația față de anul 1938 I Și în a- 
cest nou peisaj urbanistic, peri
metrele sportului și exercițiului 
fizic nu sînt niște transplanturi 
artificiale, ci niște necesități or
ganice pentru un oraș ce se vrea, 
cu ambiție . sănătoasă, un munici
piu modern, la cpta civilizației 
socialiste.

Organele de partid și de stat 
și-au făcut simțită prezența din 
plin și în impulsionarea șj orga
nizarea tuturor șantierelor pentru 
arenele sănătății, antrenînd, tot
odată, cetățenii la lucrările ce 
priveau direct urbea lor. crearea 
unor condiții mai bune de recre
are și întărire a sănătății prin 
sport, așa cum prevăd și docu
mentele Congresului.

„Realizarea Stadionului Muni
cipal, acest vechi vis al brăileni- 
lor — ne spune prim-vicepreșe- 
dintele Consiliului popular muni
cipal, Anton Lungu, membru în 
biroul C.J.E.F.S. — a însumat o 
mare valoare de muncă patrioti
că, măsurată nu numai în limba
jul cifric (aproximațiv 7 milioa
ne lei), ci și în entuziasmul cu 
care cetățenii orașului, tineri si 
vîrstnici, muncitori și elevi, au 
pus umărul. Avînd construcția 

prin sportul aviatic, piloți pe ae
ronavele de transport și utilitare 
sau la bordul supersonicelor mili
tare. Sarcina noastră principală, in 
actualele condiții este de a lărgi 
baza de masă a acestui sport. In 
anul care se încheie am făcut pași 
insemnați in acest sens. Inițiativa 
Aeroclubului central român de a 
organiza, ia strinsă colaborare cu 
C.C. al U.T.C„ tabere de vară pen
tru elevi, pe aerodromurile sporti
ve, cu practicarea de către tineri 
a disciplinelor aviatice, este deo
sebit dex valoroasă și ea va fi ex
tinsă în anul care vine. Ca instruc
tor de zbor cu îndelungată activi
tate am simțit nu o dată marea 
satisfacție de a vedea cu cit in
teres urmăre.-c tinerii uteciști în
sușirea artei zborului dar și lecții
le de educație patriotică, de edu
cație tehnică pe care le-am predat. 
Sarcina de a fi educator intr-un a- 
semenea domeniu, la planorism și 

planificată pînă la sfîrșitul anu
lui, brăilenii au considerat că 
îndeplinirii înainte de termen 
a planurilor de producție să-i a- 
lăture, în cinstea aniversării ce
lor trei decenii de la Eliberare 
și Congresului al Xl-lea al Par
tidului, și efortul de a «nbegăți 
zestrea sportivă a muni.lpiuluî. 
Astfel, „Stadionul Municipal**,  a 
fost inaugurat cu patru luni mai 
devreme.

Amplasat în Parcul Monument 
care tinde să devină zona sporti
vă a orașului, conceput în linii 
zvelte, de o sobră eleganță, ova
lul*  de beton al tribunelor poate 
găzdui 30 000 de... speranțe în
promovarea echipei favorite. Pro
gresul, în prima divizie de fot
bal. Iar gazonul este încadrat de 
cea mai modernă pistă de dirt- 
track din țară. Stadionul se în
vecinează cu bazinul acoperit de 
înot, cu baza sportivă Voința, cu 
alte recente amenajări, complexei 
de terenuri de tenis și cel al 
pionierilor.

Spiritul de inițiativă al gospo
darilor orașului, valorificarea e- 
conomicoasă a tuturor resurselor, 
a scos la*  iveală in această toam
nă, dintr-un fost manej, o exce
lent dotată sală de box în care, 
concomitent, se pot antrena cir
ca 80 de sportivi ai uneia din 
tradiționalele pepiniere ale cam
pionilor naționali Box Club 
Brăila.

Brăileanul are în stațiunea bal
neară Lacul Sărat un predilect 
loc de odihnă și agrement. Și 
aici, în tabăra pionierească din 
pădure, fiecare vacanță aduce ir. 
căsuțe mii de copii care-și pe
trec ore de neuitat intr-un pito
resc cadru natural, în care pînă 
și mesele sînt bușteni răsturnați. 
E adevărat, mai sînt și mese din 
beton, dar acelea sînt pentru 
ping-pong... Lacul cu plaja sînt 
alături, iar terenurile de hand
bal, volei și baschet, colea, în 
bătătură...

Municipalitatea, răspunzînd ce
rințelor cetățenești, nu dă 'uitării 
lăcașurile sportului și exercițiului 
fizic.

Paul SLÂVESCU 

parașutism, la zborul cu avionul, 
este de mare răspundere. Subli
nierea in documentele Congresu
lui a faptului eâ factorii ce se o- 
cupă de creșterea tinerei generații, 
noi, educatorii avem datoria de a 

■ne achita cu cea mai mare exi
gență, in spirit comunist, de ea. 
mi se pare de o foarte mare însem
nătate.

începem in aceste zile o nouă e- 
tapă de muncă : pregătirea teoreti
că pentru sezonul de zbor al anu
lui 1975. In cadrul acestei pregătiri 
vom avea ca permanent îndreptar 
documentele celui de al Xl-lea 
Congres al partidului și nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
contribui cu faptele noastre la în
deplinirea mărețului Program 
elaborat de forumul comuniștilor. 
Vom urma neabătuți chemarea 
partidului de a munci cu toată e- 
X'gența și spirit de răspundere 
pentru a contribui la inflorirea pa
triei noastre' dragi și a fi gata ori- 
cind să o apărăm.

ȘTEFAN CALOTĂ
maestru emerit al sportului

Inaugurarea sălii de sport la Școala generală nr. 56 din Capitală a prile juit un frumos program artistico-sportiv 
prezentat de elevii școlii

PRIN MUNCĂ, PENTRU MUNCĂ
Patrimoniul sportiv al elevilor de 

la școala generală nr. 56 din secto
rul 3 al Capitalei a sporit zilele aces
tea cu o nouă ..piesă- de mari di
mensiuni : o sală polivalentă (22X12 
m) pentru jocuri, gimnastică și atle
tism. Sala, una dintre cele mai mo
deme din țară, completează fericit 
celelalte amenajări sportive ai căror 
beneficiari sînt elevii de aici — pistă 
și sectoare pentru sărituri și arun
cări. un teren pentru handbal. un 
bazin de înot (25 m. 5 culoare).

Darea în folosință a noii săli de 
sport de la .,56". la a cărei inaugu
rare au luat parte tovarășii Virgithi 
Radaliaa, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
adjunct al Ministrului Educației și 
Invâțămîntului și Marin Enache, 
prim-secretar al Comitetului de par
tid al sectorului 3, capătă semnifi
cații deosebite. Lucrul acesta ni l-au 
sugerat constructorii, prin cuvintele 
maistrului Constantin Catrina : „Co
piii ne au ajutat mult pentru a grăbi 
operația de dare în folosință a sălii. 
Zilnic, din primăvară și pînă acum, 
zeci de pionieri și școlari au fost to
varășii noștri de muncă. înainte sau 
după orele de învățătură, ei au tre
băluit cot la cot cu muncitorii de pe 
șantier, entuziasmîndu-ne cu vred
nicia lor, cu spiritul de întrajutora
re. După calculele noastre, elevii șco
lii au efectuat aproape 50 600 ore de 
muncă patriotică".

A munci pentru școală, parale! cu 
pregătirea pentru studiu, iată o tră
sătură de caracter specifică pionie
rilor și școlarilor de aici. Elevii de 
la ,,56“ au urmat astfel recomanda
rea pe care le-a făcut-o secretarul 
general al partidului, tovarășul 
J.TCOLAE CEĂUȘESCU, cu prilejul

Pentru lucrătorii medicinei 
sportive din țara noastră, studie
rea și dezbaterea istoricelor do
cumente ale Congresului al Xl- 
lea al partidului, alcătuirea am
plelor planuri de muncă axate pe 
îndeplinirea obiectivelor trasate 
de marele forum al comuniștilor 
au coincis cu un eveniment jubi
liar semnificativ : împlinirea a 25 
de ani de la întemeierea acestui 
serviciu în țara noastră. La 6 de
cembrie 1949, urmindu-se sarcinile 
puse în fața mișcării sportive de 
către Hotărîrea de partid din 26 
iunie a aceluiași an, a fost emis 
Ordinul Ministerului sănătății și 
prevederilor sociale pentru înfiin
țarea rețelei de medicină a culturii 
fizice din România.

O recentă vizită la Centrul de 
medicină sportivă din București, 
o adevărată unitate-pilot în mate
rie, și o discuție cu doctorul Ion 
Drăgan, directorul ei, ca și cu alte 
cadre de specialitate, ne-au înfăți
șat vastele perspective pe care șl 
ie propune acest serviciu, acreditat 
cu înalte responsabilități medicale 
și sociale în contextul general al 
dezvoltării permanente a sportului 
românesc

Rețeaua de medicină a culturii 
fizice pășește In al doilea pătrar de 
veac al activității sale cu o serie 
de realizări notabile. Astfel, la 
această oră, asistența medico-spor- 
tivă a populației tinere a țării este 
asigurată de : un centru metodolo
gic central (C.M.S.), 4 policlinici 
specializate și 37 cabinete de medi
cină sportivă care funcționează pe 
lingă policlinicile județene. Față de 
cîteva zeci de medici, care au ur
mat primul curs de inițiere orga
nizat în 1949, acum lucrează în re
țea peste 200 de cadre specializate 
(dintre care 17 medici primari), că
rora li se adaugă aproape 50 cu 
alte specializări.

Paralel cu o vastă activitate de 
tratament și profilaxie, cu aceea 
didactică și de instruire, medicina 
noastră sportivă a desfășurat o 
foarte întinsă muncă de cercetare. 
Ea se concretizează, la ora acestui 
bilanț, in peste 900 de lucrări ori
ginale, care au abordat teme de 
cea mai mare însemnătate teoreti
că și practică, cum ar fi :

— DEPISTAREA ȘI CORECTA
REA DEFICIENTELOR FIZICE ÎN 
MEDIUL ȘCOLAR ;

— FUNDAMENTAREA ȘTIINȚI

vizitei pe care a întreprins-o în 
școală. O recomandare care poate fi 
exprimată lapidar în cuvintele EDU
CAȚIE PRIN MUNCA SI PENTRU 
MUNCA!

N-a fost, firește, o treabă ușoară 
O ințeiegem bine pe prof. Elena Va- 
silia, directoarea școlii, sub îndru
marea căreia colectivul Școlii gene
rale nr. 56 a reușit să se situeze 
printre fruntașe pe Capitală și chiar 
pe țară. Dar cînd dascălii știu să-și 
facă datoria, dovedesc cu convingere 
capacitatea de a inspira copiilor nu 
numai dragoste față de învățătură 
ci și preocupări pentru munca prac
tică, orice obstacol se dovedește lesne 
de trecut. Inaugurarea o dată cu sala 
de sport a grupului de ateliere atestă 
ee pași uriași s-au realizat aici pen
tru împletirea teoriei cu practica*  
studiului cu munca manuală.

Urmărind acest important dezide
rat. „educație prin muncă și pentru 
muncă", colectivul cadrelor didactice 
a determinat o veritabilă opinie de 
masă în jurul tuturor obiectivelor 
de activitate obștească. între care se 
înscrie — și nu pe ultimul loc — cea 
sportivă. Prof. Vasiliu a avut perma
nent alături colectivul profesorilor 
de educație fizică, oameni cu o reală 
vocație pentru specialitatea aleasă, 
cum este prof. Gabriela Vlădica, ca
dre cu o experiență recunoscută — 
prof. Titus Predescu, prof. Constan
tin Alexandrescu și prof. Veronica 
Hristu — și lîngă ei, colegi mai ti
neri. prof. Mariana Moldoveana șt 
prof. Mihaela Modrogan, care alcă
tuiesc un nucleu de educatori cu vir
tuți remarcabile. Spunem. în primul 
rînd. educatori pentru că numai așa 
ne explicăm reușita inițiativei lor, si
tuată la rang de lege, aceea ca toți

FICA A PROGRAMELOR DB 
GIMNASTICA IN PRODUCȚIEI
- ACOMODAREA LA ALTITU

DINE ;
— REFACEREA ȘI RECUPERA

REA ÎN SPORTUL DE MARE 
PERFORMANTA ș.a.

Adăugind la toate acestea orga
nizarea unor mari manifestări 
științifice internaționale, editarea ■ 
peste 20 de volume de specialitate, 
înființarea, in 1967, a doctoratului 
în medicină sportivă (susținut 
acum de 12 specialiști) vom avea 
o imagine a activității fertile care 
s-a desfășurat.

Dar, analizîndu-și munca În spi
ritul de exigență comunistă impri
mat de Congres, cadrele medico- 
sportive își exprimă hotărîrea de 
a ridica la cote superioare de ca
litate și eficiență întreaga lor ac
tivitate viitoare.

„Medicina culturii fizice, ne spu
nea doctorul Ion Drăgan, trebuie 
să se integreze și mai adine în po
litica sanitară generală a partidu
lui nostru, să răspundă nemijlocit 
sarcinii de mare noblețe trasat*  
in Program mișcării sportive, aceea 
de A VEGHEA PERMANENT 
ASUPRA SĂNĂTĂȚII CETĂȚENI
LOR. Compartimentul nostru dis
pune de toate condițiile pentru a 
putea contribui mai eficient la ri
dicarea standardului sanitar al în
tregii populațit Ne propunem, pen
tru viitor, să abordăm mult mai 
direct asemenea teme cum ar fi, 
fundamentarea activității fizice po
trivite tuturor viratelor, pentru 
combaterea bolilor degenerative, 
creșterea capacității psiho-fizice și 
refacerea după activitatea profe
sională, școlară și sportivă, deter
minarea unor criterii riguros știin
țifice in selecția medico-biologic*  
pentru sportul de competiție, 
obiectivizarea și optimizarea an
trenamentului sportiv. Intr-un cu- 
vint, urmărim ca medicina spor
tivă să-și exercite plenar scopul 
social căruia ii este dedicată**.

După cum se vede, medicina 
sportului — puternic înarmată de 
documentele Congresului — abor
dează cu toată responsabilitatea un 
plan vast, subordonat, ca și întrea
ga noastră mișcare de educație 
fizică șl sport, marilor comanda
mente ale prezentului și viitorului.

Valeriu CHIOSE

copiii, indiferent de gradul în care 
sînt dotați pentru exercițiu fizic, să 
practice sportul, mișcarea, pornind 
de la gimnastica de înviorare și pînă 
la promovarea intr-UKa din secțiile 
de performanță ale școlilor sportive*  
nr. 1 și 2. (In paranteză fie amintit, 
peste 400 de elevi sau foști elevi de 
la „58" alimentează grupele școlilor 
sportive menționate, unii dintre et 
încercînd de pe acum satisfacția pri
melor succese notabile — Sanda 
Comșa in gimnastică. Mihaela Stoi
ca și Aurel Fuceci în atletism, Crăi
ța surcea In patinaj artistic etc. — 
aceasta echivallnd cu titluri de cam
pioni ai Capitalei șl chiar ai țării).'

Se practică atletismul, gimnastica 
modernă, handbalul și volei ul, vara, 
natația. Se practică — cu mic cu ma
re, de la proaspeții pionieri din a n-a 
și pînă la cei din a X-a. Se practică 
turismul de masă, sînt îndrăgite con
cursurile de orientare turistică. Că 
este așa o dovedește și titlul de 
campioană în „Cupa tineretului".

La învățătură, în muncile practice.’ 
în activitatea sportivă — tot mai bo
gată — pionierii și școlarii de la 
Școala generală nr. 56 alcătuiesc o 
singură familie, ei au o singură do
rință, exprimată, de altfel, la inau
gurarea sălii și a atelierelor, în vi
brante versuri și cîntece închinate 
Partidului — aceea de a se forma ca 
cetățeni de nădejde ai României so
cialiste, ca viitori făurari ai comu
nismului !

Tiberiu STAMA

Sportul Pogo 3



s>

DIVIZIA A
ULTIMA ETAPA

A TURULUI

„Uvertura" ultimei etape 
fost pregătită cu multă atenție 
ambiții la București și la Reșița. 
Studenții nu-1 vor avea în for
mație pe Țolea (suspendat pentru 
trei cartonașe galbene), dar a- 
nunță reintrarea lui M. Sandu, 
absent duminica trecută, din cau
za gripei. Și o veste de mult aș
teptată de suporterii echipei t M. 
Olteanu, fostul apărător al Stea
gului roșu, a primit drept de joc. 
Nu se știe încă dacă antrenorul 
Angelo Niculescu îl va titulariza 
chiar astăzi. Reșițenii au plecat 
joi dimineață, venind cu trenul 
în Capitală, unde vor sta pînă 
după meciul de Cupă de miercuri. 
Antrenorul Reinhardt are o sin
gură problemă de echipă : Olo
geanu, suspendat o etapă. In lo
cul lui va juca, după toate pro
babilitățile, Kiss. • în aștepta
rea celor șapte internaționali, 
plecați la Tel Aviv, antrenorul D. 
Nicolae-Nicusor și Ion Nunwei
ller au lucrat cu... restul echipei.

In privința „ll“-lui care va înce
pe meciul de mîine, antrenorii 
dinamoviști anunță citeva modi
ficări i G. Sandu îl va înlocui în 
linia de fundași pe Sătmăreanu 
II, în scădere de formă în ultimul 
timp ; Custov va reintra în linia 
de mijloc ; în atac rămîne 
o dilemă (Dumitrache sau Zam
fir ?). • Fortificată moral după 
remiza obținută în fieful studen
ților clujeni, Olimpia Satu Mare 
se gîndește să termine spectacu
los acest întîi sezon în prima di
vizie. Fundașul dreapta Filip s-a 
refăcut și va juca. Puțin speriată 
de amintirea ultimei deplasări, la 
Petroșani, „Poli" Timișoara a ple
cat ieri cu autocarul la Satu 
Mare, unde speră să mai refacă 
ceva din terenul pierdut. Giuchici 
va sta pe tușă datorită unei în
tinderi, iar noul transferat, An
gliei, va juca numai dacă va fi 
nevoie, după pauză. Adică, dacă 
atacanții centrali Bojin și Dașcu 
nu vor da satisfacție • La Pitești

încă

DUPĂ PARTIDA DE LA TEL AVIV

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ
A REVENIT ÎN CAPITALĂ

Ieri după amiază a revenit la 
București, selecționata divizionară 
care a întilnit miercuri, la Tel 
Aviv, selecționata divizionară a Is
raelului^ Așa cum am anunțat în 
ziarul nostru de joi, fotbaliștii noș
tri au terminat învingători cu sco
rul de 1—0 (0—0). La sosire, am 
solicitat citeva amănunte asupra 
partidei de la antrenori și jucă
tori.

Primul interpelat, antrenorul 
Valentin Stănesdu : „A fost un 
meci destul de bun, de o pronun
țată angajare. La Tel Aviv plouă 
de multe zile, ploaia n-a contenit 
nici in timpul întilnirii, așa că jo
cul a avut de suferit din cauza stă
rii terenului. Deși condițiile atmos
ferice nu erau favorabile, peste zece 
mii de spectatori au urmărit intîl- 
nirea. Arbitrajul olandezului Jan
sen — foarte bun. Diferență vizi
bilă de randament a formației 
noastre între prima și a doua re
priză, in favoarea părții secunde a 
jocului. Am început meciul cu ur
mătorul unsprezece : Răducanu — 
Cheran, Sameș, G. Sandu, Anghe- 
lini — Beldeanu, Dinu, Bălăci — 
Lucescu, Dudu Georgescu, Kun. La 
pauză Iorgulescu l-a înlocuit pe 
Răducanu, Nunweiller pe Beldea
nu și Crișan pe Lucescu. Cum spu
neam, calitatea fotbalului practicat 
de echipă în a doua parte a cres
cut. in general formația noastră 
a avut superioritatea în joc. Ea 
și-a creat numeroase ocazii de a 
marca dar n-a transformat decît 
una dintre ele, prin Sameș. Am re
văzut, cu acest prilej pe unii din
tre jucătorii care au mai făcut par

te din lot — ca Sameș, G. Sandu 
și Bălăci — și am încercat pe unul 
nou, Crișan. Aș remarca, dintre cei 
14 coniponenți ai lotului utilizați 
— nu au evoluat, in partida de la 
Tel Aviv, Antonescu și Sătmărea- 
nu II — pe Iorgulescu, Sameș, G. 
Sandu, Anghelini, Nunweiller, 
Dinu și Crișan".

. Antrenorul Robert Cosmoc ne 
pune la dispoziție citeva dintre ci
frele înregistrate de el în cursul 
partidei : „Formația noastră a or
ganizat 50 acțiuni ofensive dintre 
care 9 periculoase. Partenerii de 
joc au construit 33 asemenea ac
țiuni dintre care 5 periculoase. O- 
cazii mari de gol, echipa noastră 
7, adversarii 5. Raportul 
nere, 14—6 in favoarea 
noastre. Acțiuni in viteză, 
zate de formația noastră, 
tre echipa gazdă. Și eu 
comportarea mult mai bună a echi
pei noastre in repriza a doua".

Sameș, autorul singurului gol al 
partidei, ne explică cum a reușit 
aceasta : „Nunweiller a executat 
foarte bine o lovitură de colț, eu 
venisem in careul advers la aceas
tă fază fixă, am sesizat traiectoria 
balonului, am sărit și am reușit să 
lovesc bine mingea cu capul".

De la aeroport, jucătorii care 
susțin mîine meciuri de campio
nat în provincie au plecat direct 
spre aeroportul Băneasa sau spre 
Gara de Nord. Era cazul lui Sa
meș, Anghelini, Iorgulescu (porniți 
spre Arad), al lui Bălăci și Crișan 
(plecați la Craiova), Antonescu (la 
Cluj-Napoca) Kun (la Oradea).

— ef. i. —

de cor- 
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DIVIZIA A ÎN CIFRE

b,GAN (125), ISPIR (117), FILIPESCU (121) - NAOM (117) HJUNAL (11R)' R’ NUNWE‘LLER (124> “ ATCDIRESEI (118), ROZNAI (11^,

• In cele noua meciuri ale etapei o XVI-a s-au marcat 24 de goluri,
talul lor ajungind la 333 : 254 gazdele, 79 ocspeții. L

C’<>î* r!?in ,a 'nscrîs al patrulea autogol al campionatului, în min 63 
partidei „Poli lași — Dinamo.

EȘte. Pențru a doua oară în acest campionat (prima data în etapa 
AiV-a) cind jucătorii echipei Jiul nu reușesc să expedieze nici măcar un 
pe spațiul porții I

• Gher^heli este primul jucător care reușește, in actualul campionat, per
formanța de a marca patru goluri intr-un meci.

• Din cele 144 de partide disputate. 102 nu revenit gazdelor, 26 s-au în 
cneiat la egalitate, iar în 16 victoria a fost de partea oaspeților.

• In această etapă s-au dictat două lovituri de la 11 m : una transfor
mată de D. Georgescu, cealaltă rotată de I. Mureșor.,

• Primind cartonașul roșu in min. 23 al meciului F.C.M. 
Craiova, Ologeanu este al î2-lea jucător eliminat de pe teren, 
campionatului.

• Jucătorii celor 18 divizionare au comis 259 de faulturi : 
“ 23 — craiovenii, iar cele mai puține — 9 — constânțenii. •

• Partidele etapei au fost urmărite de aproximativ 94 000 
Cei mai rr.ulți — 18 000 — au asistat la meciul F.C. Galați — L.. 
mai puțini — 4 000 — s-au înregistrat la întîlnirea Steagul roșu —

• Primele locuri în clasamentul orașelor, întocmit pe baza mediei de spec
tatori, după 16 etape, sint ocupate de : 1. TIMIȘOARA 22 700 ; 2. Craiova
19 700 ; 3. Galați 15 800 ; 4. Satu More 14 800.

• Cele mai mari note din această etapă au fost obținute de jucătorii echi-
_ -• - ■ de piteș-

Reșița — Univ. 
de la ÎQceputul

cele moi multe

de spectatori.
U.T.A., iar cei 

- Chimia.

pelor Steogul roșu și „U" Cloj-Napoca : cite 86 p, iar cele mai mici 
teni : doar 66 p.

• Ordinea primelor echipe în clasamentul ..constanței", alcătuit 
adiționării celor mai bune 11 note, după 16 etape, este următoarea : 
REȘIȚA 1 280 p ; 2. Dinamo 1 275 p ; 3. A.S.A. 1 260 p ; 4. Olimpia

• Numărul jucătorilor care au primit nota 4 a ajuns la 25. Ultimii „colec
ționari" : Costaș, Ologeanu și M. Popescu.

• Situația în „Trofeul Petschovschi", după 16 etape, se prezintă astfel : 
f- REȘIȚA 9,44 ; 2—3. Timișoara și Galați 9,37 : 4. Satu Mare 9,28 : 5. Bucu
rești 9,08 : 6. Cfuj-Napoca 9,06 ; 7—8. Arad și Tg. Muies 9,00 ; 9. Constanta 
8,88 Î 10. Rm. Vilcea 8,71 ; 11. Craiova 8.62 ; 12. Petroșani 8,57 ; 13-14. Pitești 
și lași 8,37 ,■ 15. Brașov 8,25.

pe baza
1. F.C.M.
1 241 p.

I
toată lumea se gîndește la... cele 
două puncte, atît de necesare, a- 
cum, F. C. Argeșului. Antreno
rul FI. Halagian se gîndește, în
să, și la formația cu care va în
cepe jocul. Pentru că, deși Radu 
II a marcat trei goluri în amica
lul de joi cu Vulturii Cîmpulung 
Muscel (scor 7—0), antrenorul pî- 
teștean are probleme mari tocmai 
în atac, Troi și Jercan nefiind 
refăcuți. Echipa" va fi anunțată 
la ora meciului, așa cum va pro
ceda și antrenorul Tiberiu Bone, 
care a plecat, cu lotul său, de 
ieri, cu autocarul, spre Pitești • 
Jiul va trage cortina peste sezo
nul de toamnă în plină iarnă, 
pentru că la Petroșani ningea in
tens ieri. în privința lotului din 
care va alege titularii, antrenorul 
Titus Ozon are citeva neliniști, 
G. Stan fiind accidentat, iar Na
ghi acuzînd o indigestie. Stocker 
și-a ispășit suspendarea de o e- 
tapă pentru cumulul de trei car
tonașe, dar el va fi, se pare, re
zervă, întrucît antrenorul Jiului 
a fost mulțumit de evoluția com
partimentului defensiv în ultima 
etapă. Cu gîndul la victoria din 
campionatul trecut obținută la 
Petroșani studenții, clujeni âu luat 
de ieri drumul Văii Jiului cu des
tule speranțe. în meciul școală de 
miercuri, V. Mureșan (trei go
luri), Batacliu (2) și Coca au a- 
nunțat ambiții ofensive, dorind 
să „acopere" cît de cît absența 
lui Uifăieanu și Barbu, indisponi
bili. Nu-i încă sigură nici pre
zența în poartă a titularului Lă- 
zăreanu g La o primă vedere U- 
niversitatea Craiova are misiunea 
cea mai ușoară în această etapă. 
Și, totuși, antrenorul Cernăianu 
are destule probleme. Marcu va 
medita pe tușă la cele trei car
tonașe galbene primite, 
lescu și Oblemenco sînt 
iar F. C. Galați va veni 
iova hotărîtă să-și vîndă 
scump pielea, mai ales că
Coidum cunoaște destul de bine 
echipa pe care a antrenat-o cînd- 
va. • De la Rm. Vilcea ambiții 
sporite pentru evitarea retrogra
dării, pentru care meciul cu ieșe
nii are o importanță hotărîtoare. 
Elevii lui Uie Oană au încercat 
să se refacă mai ales moral după 
eșecul suferit în fața liderului. 
Joi, Politehnica a evoluat la Foc
șani, unde a susținut un amical 
cu divizionara B Unirea (scor 
2—2) • C.F.R. Cluj-Napoca nu 
prea are cum să anunțe noutăți, 
datorită lotu-lui său restrîns. Fun
dașul Szoke, accidentat la Timi
șoara, își va relua locul în echi
pă. F. C. Constanța a părăsit vi
neri litoralul, sperind să-1 poată 
folosi pe Caraman, care și-a re
luat antrenamentele • La Arad, 
vremea s-a pregătit pentru un 
veritabil derby de tradiție. Sub 
soarele primăvăratic antrenorul 
Liviu Comun este, însă, îngîndu- 
rat. Purima și Colnic sint sus
pendați, și titularul pentru postul 
de fundaș stingă va fi ales intre 
Sima și Schepp. Va reintra Tran- 
dafilon în linia de atac, atit de 
sterilă în ultimele trei jocuri 
(inclusiv cel de Cupă). Steaua a 
plecat de vineri, cu avionul, la 
Arad, unde antrenorul C. Teașcă 
speră sâ-și mențină locul IV în 
clasamentul turului.

La 18 decembrie, la

SPANIA

Nicu- 
incerți, 

la Cra- 
foarte 
Ștefan

Huelva

ROMÂNIA (tineret)
Selecționata de tineret a Româ

niei a fost invitată de federația de 
fotbal din Spania pentru un meci 
amical, la Huelva, la 18 decembrie, 
cu reprezentativa similară a țării 
gazdă. Forul nostru a răspuns afir
mativ, urmînd ca lotul, condus de 
antrenorii Cornel Drăgușin și Ion 
Nunweiller, să fie convocat la 14 
decembrie.

O- „M-am dus hotă- 
rît in careul advers, 
am sărit la cornerul 
executat de Helvei, și 
am marcat. Trebuia 
să-mi răscumpăr in
tr-un fel greșeala de a 
nu fi intervenit decis 
la cursa aceea extra
ordinară a lui Mierluț 
pe care în sinea mea 
am aplaudat-o“ — a- 
firma Bigan, ' ’
central al 
limpia Satu 
pă meciul 
Cluj-Napoca. 
mai fericit 
Olimpiei.

* Timp

jucător al

, fundașul
echipei O-
Mare, du-

cu
Era cel

citeva 
- eli- 
trecu- 

lovirea lui
a așteptat, 
seara, cu 

sancțiunea

_ . de
ore, Ologeanu 
minat duminica 
tă, pentru 
Marcu — 
miercuri 
mult calm , ___
comisiei de disciplină : 
„Știu, voi fi suspen
dat. Nu mă doare atlt

IN CĂUTAREA UNEI SOL

PENTRU CALENDA
Fotbalul nostru se va găsi, în sezonul de primă

vară 1975, in fața unei situații cu totul deosebite 
pe planul activității internaționale ți, in directă le
gătură cu aceasta, și pentru graficul competițional 
intern (Divizia A și cupă). Ca să pornim cu ele
mentul esențial, iată programul, așa cum e proiec
tat in momentul de față de către forul de 
cialitate.

MARTIE
2 martie (duminică) : etapa I a returului 

ziei A ;
9 martie (d) : etapa a Il-a ;
16 martie (d) : etapa a Ill-a ;
19 martie (miercuri) : Turcia — România 

cal) ;
23 martie
26 martie
30 martie 
APRILIE
6 aprilie (d) : etapa a Vl-a ;
17 aprilie (joi) : Spania — România (C.E.) ;
23 aprilie (m) : etapa a Vil-a ;
27 aprilie (d) : etapa a VIII-a.
MAI
4 mai (d) : etapa a IX-a ;
11 mai
14 mai
18 mai 
25 mai
IUNIE
1 iunie
4 iunie
8 iunie
15 iunie (d) : etapa a XV-a ;
18 iunie (m) ; etapa a XVI-a ;

spe-

Divi-

(ami-

(d) : etapa a IV-a ;
(m) : etapa a V-a ;
(d) : Cehoslovacia — România (amical).

(d) : România — Danemarca (C.E.) ; 
(m) : etapa a X-a ;
(d) : etapa a Xl-a ;
(d) : etapa a Xll-a.

(d) : România — Scotea (C.E.) ;
(m) : etapa a XIII-a ;
(d) : etapa a XIV-a ;

PĂRERILE CELOR
Am ținut să aflăm și opiniile 

cîtorva dintre cei ce activează ne
mijlocit în fotbalul nostru de per
formanță, motiv pentru care ne-am 
adresat unor conducători de clu
buri, de secții, unor antrenori și 
jucători internaționali.

Tuturor le-am cerut să-și spună 
părerea despre acest program de 
primăvară, mult mai încărcat decît 
în anii trecuți, și care face obiec
tul discuției noastre din această 
pagină. Le dăm cuvîntul :

Col. ALEXANDRU FLORESCU, 
șeful secției de fotbal Steaua, pre
ședintele Colegiului divizionar A : 
(.Sezonul de primăvară prezintă un 
program foarte încărcat, cu totul 
neobișnuit. Opinia mea este de a 
se renunța la organizarea unor 
turnee și pregătiri în comun, de 
lungă durată, ale lotului reprezen
tativ, înainte de începerea sezonu
lui. Cea mai bună pregătire e la 
cluburi. Sigur că 1—2 verificări 
ale lotului sint utile. Mai departe, 
socotesc că, în actualele împreju
rări, trebuie revăzute programele 
loturilor de tineret. Unele cluburi, 
precum Dinamo sau Steaua, se 
vor afla, practic, în situația de 
a nu dispune de un număr minim 
de jucători 
normală, în 
sezonului".

DUMITRU 
antrenor la Dinamo : 
mea de antrenor, îmi dau seama 
de marile dificultăți ale progra
mului și de faptul că a oferi alte 
variante originale ar însemna... să 
te afli în treabă. Sprijin întru 
totul eforturile echipei naționale, 
mai ales că echipa mea, Dinamo, 
este reprezentată cu șapte inter
naționali. Sigur că nouă, ca echipă 
de club, ne va fi foarte greu. Aș 
avea o singură propunere pentru 
o eventuală corectură. După cum 
se constată din program, după me
ciurile România—Danemarca din 
11 mai și România—Stoția din 4 
iunie, etapele de campionat se 
joacă la numai trei zile. Obiectiv 
vorbind, jucătorii, după ce au fost 
reținuți 7—10 zile în stagiul de 
pregătire a meciului internațional 
și au încheiat perioada aceasta cu 
un meci de virf la echipa națio
nală, ar avea prea puține șanse 
de recuperare pentru meciul de 
etapă care urmează"

DAN COE, căpitanul echipei 
F C. Galați : „Faptul câ în primă
vară calendarul fotbalistic se pre

pentru o activitate 
anumite perioade ale

NICOLAE-NICUȘOR,
,In calitatea

t'd) : etapa a XVlI-a ; 
(m) : semifinalele cupei
(d) : finala cupei. 
calendar nu sint inclus

22 iunie
25 iunie 
29 iunie 
în acest

cu selecționata Danemarcei din ca
lor olimpice. Federația din Cop 
datele următoare : 18 mai, jocul 
jocul-retur. Forul nostru ar pute 
de 9 aprilie, 21 mai, 11 iunie și 
săptăminile fără etape — miercur 
văd instrucțiunile F.I.F.A., pent 
sub-grupe (cum e situația jocu.1 
noastre cu aceea a Danemarcei), t 
disputare a întilnirilor este 30 iun 

Deci, date fiind datele obligato 
in primăvară vor avea loc : șapte 
nale ale reprezentativei, 17 etape 
două de cupă. Sint necesare 26 d 
nale. In graficul proiectat de F.R. 
cris, luna de virf e iunie, cind și 
bile (duminică-miercuri-duminică 
rindurile care urmează, prezentă» 
legiului central al antrenorilor i 
formule. Mai departe, tot ca un s 
de tema noastră, acela //I efectua 
mune ale loturilor reprezentativ 
cum s-a văzut din prezentarea 
ror loturilor, și celelalte selecțioi 
intens in sezonul de primăvară) 
flectat asupra programului acesto 
și interesele echipelor reprezenta 
in activitatea fotbalului nostru^ 
campionatului, alt element »>• 
sul fotbalului, să nu sufere.

Așa fiind, iată o dezbatere asu> 
important din viața fotbalului 
manță, în rindurile care urmează

DIRECT
de încărcat, nu ezintă deosebit 

o tragedie. Peste tot în țările re
cunoscute ca avînd un fotbal de 
calitate se joacă la fel. Totul de
pinde de conștiința jucătorului, de 
felul în care știe, poate și vrea 
să facă recuperarea în vederea 
partidei ce urmează. Observ, însă,, 
cu neplăcere, ca simplu jucător 
de divizie, că există o aglomerare 
a etapelor la începutul și finalul 
sezonului ; în schimb, în lunile 
de mijloc, aprilie și mai, sint pre
văzute trei și respectiv, numai pa
tru partide. Cred că ar trebui să 
se renunțe la lungile antrena
mente în comun, la lot, pe care 
din experiență proprie le știu ne
plăcute, în favoarea pregătirilor 
la club, supravegheate de antre
norii federali".

REMUS CIMPEANU, vicepre
ședintele clubului „U“ Cluj-Napoca: 
„Ca fost jucător nu mă sperie un 
asemenea maraton. Am însă unele 
observații. Prima și cea mai se
rioasă, la capitolul «zile de convo
care la lot». Din startul anului 
’75, atunci cind jucătorii trebuie 
să stea mai mult la cluburi, ei 
sint solicitați la o pregătire cen
tralizată de două sâptămîni, după 
care urmează alte și alte convo
cări echivalente cu un total de 
122 de zile pe întreg calendarul 
competițional. Adăugind 
de concediu, am ajuns 
cluzia să sfelecționabllii 
la dispoziția cluburilor 
180 de zile. Prea puțin “

FOTI D. FOTI, președintele 
bului F.C. Constanța : „Accept fără 
rezerve un program de intensitatea 
celui elaborat de federație 
sezonul viitor. E bine că 
juca la intervale de timp 
De ce e bine, știm cu toții 
inutil să mai comentăm, 
probleme aș dori să aduc, 
în discuție : 1. Consider câ se face 
abuz de timpul afectat pregătiri
lor în comun ia loturi. Normal ar 
fi ca acestea pe o perioadă mai 
mică de timp, să fie făcute numai 
atunci cind este vorba despre 
jocurile oficiale. Nu văd de ce, 
pentru orice amical, antrenorii re
prezentativelor trebuie să so
licite întreruperea competiții
lor șl organizarea pe cite 
o săptămînă sau chiar mai 
mult a unei pregătiri centralizate. 
2. întrucît multe din meciurile re
turului se vor juca miercurea, 
propun ca echipele care au stadi-

și
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se 
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zilele 
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află 

doar

clu-

pentru 
se va 
scurte 
și este 
’ Două 
totuși,
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fie lăsate să- 
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AUGUSTIN 
mo) : „Față c 
program, pre 
există. Reraa 
prindere, celt 
toare meciuli 
Mie mi se p 
lungă față de 
In care se d 
aproximativ o 
11 zile se va

Aspect din t,

pic România- 
gurează, deoc; 
nere a F.R.F. 
lie, atunci e 
cred că cele 
efect invers de 
afară de 
program în l 

. Rezultatul me
te influența c 
gramului. De 
meci depinde : 
a șanselor no; 
pe două front 
der că cealalt 
noastre pentr 
olimpic Roma 
iulie) este in; 
sezonul se îr 
iunie și o reî 
presupune dif 
miez de vară“

sancțiunea pe care, 
fără discuție, o merit, 
cit atitudinea foarte 
aspră a antrenorului 
meu, care mi-a spus 
că nici nu vrea să 
mă mai vadă. Sper din 
toată inima să mă ier
te, promițindu-i că nu 
voi mai face niciodată 
ce am făcut în meciul 
cu Universitatea Cra
iova, cind mi-am lăsat 
echipa în zece oameni".

A In partida de ti- 
neret-speranțe, dintre 
„U*  Cluj-Napoca și O- 
limpia Satu Mare, Bar
bu a marcat golul e- 
galizator cu un șut de 
la circa 25 m. Mingea 
grea (s-a jucat pe te
renul de zgură) n-a 
putut fi reținută de 
portarul Olimpiei, Sza
bo, care a scăpat-o în 
plasă. Citeva minute 
mai tîrziu, supărat foc 
Si ntaeușind să-și stă-

nervii Szabo 
cu pumnul în 
Vasiliu, fiind 

imediat din 
mult după a- 

un șut

pînească 
l-a lovit 
față pe 
eliminat 
joc. Nu 
ceea, pentru 
violent în spatele ad
versarului fără balon 
a fost eliminat însă și 
Vasiliu. In prealabil

cite 6 jucători !, Nervi, 
loviri, injurii. Intr-o 
partidă a speranțelor 1

A REVISTA vest- 
germană „Kicker" din 
Niirnberg, publică un 
articol elogios despre 
activitatea arbitrului 
român Nicolae Hainea 
din Bîrlad. „Publicul

Nicolae 
a con- 
meclul, 

Atena 
F.

f
11

făcut 
„K1C- 

1 ci

văzuseră cartonașul 
roșu încă doi jucători : 
Marozsan (Olimpia) și 
Naghi („U“ Cluj-Napo- 
ca) ! ’ Probabil că 
dacă meciul ar mal fi 
durat citeva minute 
s-ar fi ajuns la... opri
rea lui regulamentară, 
echipele rămîulnd in

vest-german a 
cunoștință — scrie , 
ker“ — abia acum
Leva luni la C. M. de 
fotbal cu Nicolae Rai- 
nea, cind a condus 
meciul Zair — Brazi
lia (0—3)“. După ce li 
prezintă fișa biografi
că, revista Bricker* a-

preciează că 
Rainea — care 
dus bine și 
recent, de la 
dintre Grecia și R.
Germania — s-a afir
mat rapid pe plan in
ternațional. Un arbitraj 
elogiat a reușit șl 
Gheorghe I.imona, care 
a condus partida Na
poli — Banik Ostrava, 
cîștigatâ de formația 
cehoslovacă cu 2—0 
(meci în Cupa UEFA). 
Notăm că e primul 
meci pierdut, în actua
lul sezon, pe teren 
propriu, de formația 
din Napoli. Delegatul 
U.E.F.A., cunoscutul 
fost arbitru interna
țional Ortiz de Mendi- 
bil (Spania) a decla
rat : „O partidă foarte 
grea a beneficiat de un 
arbitraj excelent*.
• Zilele trecute, ar

bitrul sătmăreaa Otto
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„RANDAMENTUL JUCĂTORILOR NOȘTRI 
E SUPERIOR ÎN REGIMUL 

DUMINICĂ - MIERCURI - DUMINICĂ" 
afirmă antrenorul federal NICOLAE PETRESCU

CONTINUA DISCUȚIILE PE MARGINEA MODIFICĂRII
REGULAMENTULUI DE JOC • Citeva concluzii ale experimentelor 

fâcute la Turneul de juniori de la Monaco 
• Celula fotoelectrică in ajutorul arbitrilor ?

iȚI
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In mod indiscutabil, calendarul 
competițional din prima jumătate 
a anului viitor este de o încărcă
tură și o densitate puțin obișnui
te pentru fotbalul nostru. Cum se 
explică, obiectiv, o asemenea struc
tură a programului de jocuri cu
prinse în perioada 2 martie — 29 
iunie 1975 ? Iată cîteva dintre mo
tivațiile pe care ni le oferă in 
acest sens Colegiul central al an
trenorilor, prin președintele aces
tui organ de specialitate al F.R.F., 
prof. Nicolae Petrescu :

Ideea de bază de la care s-a ple
cat in alcătuirea unui astfel de ca
lendar a fost aceea a realizării unei 
ritmicități optime; pe întreg retu
rul acestei ediții de- campionat și 
menținerea unui plafon competi
țional la un nivel ridicat, in condi
țiile impuse de un mare volum de 
obligații de program pe plan in
tern și, mai ales, pe plan interna
țional. Principala problemă care 
s-a pus atunci cind s-a luat in 
discuție formula calendaristică pen
tru retur a fost aceea de a ști dacă 
jucătorii noștri sint apți să facă 
față unui efort dimensionat peste 
limitele obișnuite ale anilor prece
dența. Și răspunsul a fost afirma
tiv, avînd ca puncte de sprijin ur
mătoarele elemente :

• datele statistice privind ran
damentul jucătorilor și valoarea in 
ansamblu a meciurilor, în condi
țiile suitei de jocuri duminică- 
miercuri-duminică, sint superioare 
acelora din formula clasică, cu o 
singură partidă la sfirșit de săptă- 
mină. Semnificativ în această pri
vință este și faptul că în etapele 
de campionat bisăptăminale media 
generală a notelor a fost foarte a- 
proape de 7, în timp ce în eta
pele dispersate aceasta nu a depă
șit decît rareori 6,50 ;

• normele de control făcute ju
cătorilor s-au dovedit a fi mai 
bune în condițiile programului cu 
un meci suplimentar la mijlocul 
săptăminii, ceea ce confirmă posi
bilități reale de susținere a unei 
cantități mari de efort, situație de 
altfel caracteristică fotbalului avan
sat pe plan mondial, în cadrul că
ruia media meciurilor este de 70— 
100 într-un an. calendaristic.

Mai trebuie adăugat, totodată, că 
o asemenea soluție de program, cu 
o mare încărcătură de jocuri, se 
bazează și pe experiența unor co
legii de antrenori din alte țări, 
cum ar fi cel din R. P. Ungară, 
unde formula de jocuri duminică- 
miercuri-duminică a dat rezultate 
bune.

Dar, pentru că există, inevitabil, 
și un mare _dar“, încadrarea de
plină a echipelor noastre in regi
mul competițional propus pentru 
primul semestru al anului viitor nu 
este posibilă fără respectarea unor 
condiții absolut obligatorii, pe care 
foarte succint le-am putea enun
ța astfel : o instruire la indici ca
litativi superiori, urmărind in spe
cial o bună dozare a efortului și 
alternarea in antrenament a solici
tărilor specifice cu cele nespecifi
ce'; folosirea rațională a întregului 
lot, la dispoziția formațiilor noas
tre divizionare ; aplicarea consec
ventă a tuturor mijloacelor de re
cuperare și refacere psiho-fizică ; 
evitarea stărilor de oboseală pre
lungită și a supraincordării, pe ca
lea unui regim de viață ordonată 
a jucătorilor, a unui control medi
cal eficient și a unei perfecte co
laborări între cei trei principali 
factori ai fotbalului de performan
ță : jucător, antrenor și medic.

Se va schimba „bâtrlnul“ regula
ment de fotbal, elaborat in urmă 
cu aproape 100 de ani, și care, in 
decursul deceniilor n-a suferit decît 
arareori modificări ? Cu această în
trebare s-au reîntors observatorii, 
specialiștii și antrenorii, care au a- 
sistat recent. Ia turneul internațional 
de juniori de la Monaco, unde au 
fost experimentate două noi reguli: 
abolirea ofsaidului la loviturile li
bere și eliminarea temporară (10 mi
nute) a jucătorilor pasibili de sanc
țiuni prevăzute la punctul 11 al re
gulamentului. i

Concluziile testului au fost în mod 
diferit interpretate de specialiști. Să 
vedem mai intii ce efect a avut des
ființarea ofsaidului la loviturile li
bere T Cunoscutul gazetar francez 
Jacques Ferran scria în ziarul 
„L’Equipe", că experimentele duc la 
o serie de confuzii ; de pildă atacul 
portarului advers sau obstrucționa- 
rea acestuia de către coechipierii 
jucătorului care execută lovitura li
beră devine un caz frecvent. Au fost 
însă și păreri care au susținut des
ființarea ofsaidului la loviturile li
bere, printre care cităm pe cea a lui 
Friederich Seipelt, președintele co
misiei de arbitraj al U.E.F.A. : 
această regulă, — spune Seipelt — 
loviturile libere se vor transforma 
mai ușor în goluri. Chiar și cele de 
la 40—50 de metri de poartă vor de
veni^ mai periculoase. Deci, jocul va 
fi mai antrenant. In fine, desființa
rea zidului la loviturile directe va 
scuti pe arbitri de penibila și aproa

pe întotdeauna inexacta măsurare a 
distanței de 9 m !- în fine, belgienii 
au făcut — se pare — cea mai in
teresantă propunere : în momentul 
executării loviturii, în careul mic al 
porții să nu poată intra nici un jucă
tor, el fiind „teritoriul" exclusiv al 
portarului. Cu toate aceste argumen
te. majoritatea antienorilor și ofi
cialităților nu s-au arătat de acord 
cu desființarea ofsaidului îa lovitu
rile libere.

In schimb, se pare că eliminarea 
temporară a jucătorilor (pe 10 mi
nute) a avut un ecou mai mare, în
deosebi, sub două aspecte : în pri
mul rind ca măsură preventivă. Iar 
in al doilea rind ca mijloc educativ. 
Dar și în ce privește excluderea 
temporară s-au iscat unele păreri 
pro și contra... Eliminarea pe zece 
minute pare a fi prea mare, afirmă 
Jacques Ferran, în timp ce cinci 
minute ar fi prea puțin! La turneul 
de juniori de la Monaco s-a consta
tat că jucătorii eliminați pe 10 mi
nute au refuzat adesea să reintre pe 
teren, cerind antrenorului să fie în- 
locuiți cu o rezervă. Firește, se pune 
întrebarea : unde își petrec acești 
jucători pedeapsa ? în cabine sau 
pe banca rezervelor ? Vor reintra ei 
neîncălziți din nou pe teren ? Cine 
ține evidența penalizării ? Poate face 
această operație unul dintre arbitri? 
Iată deci o serie de întrebări ră
mase deocamdată fără răspuns. 
Schimbările eventuale care vor fi 
propuse forului „Internațional Board", 
singurul care poate face modificări

regulamentului, vor fi din mou exa
minate, la „masa rotundă" progra
mată anul viitor, tot la Monaco, în
tre 1 și 3 aprilie. Pe agenda acestei 
importante reuniuni vor fi înscrise 
și alte subiecte, cum ar fi proble
mele marilor cluburi de fotbal ; fot
balul în contextul societății con
temporane ; combaterea violenței pe 
terenuri etc. Ar fi posibilă și inclu
derea altor subiecte ca mișcarea por
tarului la executarea loviturilor de 
la 11 metri. Friedrich Seipelt, pre
ședintele Comisiei de arbitri — fos. 
Și el portar — este adeptul creării 
unor condiții mai bune portarului 
la loviturile de la 11 m, și ca atare, 
propune posibilitatea circulației li
bere în careul mic al acestui ultim 
apărător.

Vom încheia aceste rînduri cu o 
noutate de ultim moment, care deși 
nu a fost discutată recent la Mona
co va elucida desigur mult liti
gioasa problemă a golurilor valabile. 
Cunoscuta fabrică de ceasuri elve
țiene „Omega*  a creat un dispozitiv 
electronic, potrivit căruia, pe baza 
unei celule fotoelectrice — se poate 
constata cu exactitate dacă balonul 
a depășit — conform regulamentului 
— linia porții. Dispozitivul este in
stalat la marginea terenului de joc 
în continuarea liniei de fund, exact 
pe linia porților. Dacă aparatul va 
fi „omologat” firește, nu vor mai 
exista discuții în privința valabilită
ții golurilor...
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„CELĂLALT CALENDAR
Recitind părerile participanților la „maso rolur.dă" ad-hoc a rubricii noas

tre, ne dăm seama că obiecțiile sint in general de amănunt, ceea ce accen
tuează impresia că fotbalul nostru e conștient de dificultatea programului de 
primăvară.

Programul are, in general, un caracter obiectiv. Datele sint aproape inevi
tabile. Intr-un cuvînt, problema e destul de s'mplă, din acest punct de vedere. 
Ea se refera la posibilitatea de a include un număr obligatoriu de jocuri in
tr-un spațiu comprimat.

Mai important decît calendarul operativ, care începe la 2 martie, ni se 
pare, însă, calendarul premergător acestei date. Aces: calendar, mai puțin 
spectaculos, dar nu mai puțin dens, va putea da (sau nu) gir păreri» teme
rare a antrenorului Nicolae Petrescu, care afirmă clar câ regimul celor două 
jocuri pe sâptâmină convine mai mult fotbaliștilor noștri.

,,Calendarul celalalt", care ni se oare mai important decît calendarul 
care începe la 2 martie, ia startul in ziua de 12 decembrie, odată cu consu
marea „sferturilor*  Cupei, adică odată cu încheierea sezonului.

Daca spunem câ „meciul cu Spania incepe la 12 decembrie*,  nu comitem 
o eroare. Intr-adevăr, acest meci, a cărui dată oficială figurează în calendarul 
U.E.F.A. pe fila lui 17 aprilie, depinde, in cel mai înalt grad, în primul rind 
de etapele perioadei dintre 12 decembrie și 17 aprilie.

Jucătorii noștri fruntași vor avea, după cit se pare, o perioadă de apro
ximativ 10 zile de refacere in stațiuni specializate. (Să luăm ca exemplu pe 
Dinamo, core proiectează trimiterea a 14 jucători in stațiunea Felix. între 12 
și 23 decembrie.)

Meciul cu Spania, fără să forțăm lucrurile, depinde în mare măsură și de 
această perioada petrecută la Felix, său in altă parte

Jucătorii noștri fruntași vor avea apoi, intre 24 decembrie și 4 ianuarie, 
o vacanță la discreție. Această mini-vacanță va cintâri și ea mult î" balanța 
viitorului start, chiar daca reprezintă o prea mică posibilitate de recuperare, 
după un sezon deosebit de încărcat.

Odctă cu 4 ianuarie, cluburile încep preqctirea in comun. Ea va dura 
aproximativ 20 de zile. Aceste 20 de zile vor fi, fără îndoială, cele moi impor
tante in pregătirea jocului pentru Spania.

Urmează, în perspectivă, un turneu al „tricolorilor*,  în perioada 24 ianua
rie — 10 februarie, care sperăm să se deosebească de ultimele turnee, în care 
s-au căutat formule, dar s-a asigurat mai puțin o creștere a formei sportive. 

După încheierea turneului „tricolorilor", cluburile intenționează să facâ și 
ele turnee, pînă la startul campionatului. Socotim că trebuie să existe o co
nexiune între turneul echipei naționale și cele ale cluburilor, deoarece o sim
plă aflare in turneu nu poate pregăti cu seriozitate meciul cu Spania.

In sfirșit, la 2 martie începe campionatul. Frobabil că aceasta este data 
de la care vom putea constata efectiv dacă fotbaliștii noștri vor reuși ’ă*? 1 
poarte forma sportivă spre vîrf, așa cum s-a «ntimplat in 1970 (în preajma C-M. 
din Mexic) sau in 1972, cind, tot într-o zi de aprilie, la Budapesta, echipa 
națională a făcut unul dintre cele mai bune jocuri ale sale.

loan CHIRILA

TORINO
A început marea urmărire a li

derului. Deocamdată, în fruntea 
clasamentului — cu două puncte 
avans — se află formația din To
rino, Juventus, urmărită de trei 
puternice echipe, care desigur sînt 
și ele pretendente la „șefie" : 
Napoli, Florentina și Torino. Dumi
nică este programat derby-ul tori- 
nez : „Juve“-Torino, care poate 
aduce satisfacție echipei lui Fabori 
și suporterilor ei, și, in acest caz, 
n-ar fi exclus ca în fruntea clasa
mentului să ajungă cele două for
mații din Piemont în căzui cind 
„bătrîna doamnă" va cîștiga im
portanta confruntare, „Juve“ va 
deveni un lider eu un avans apre
ciabil !

Napoli, după marea victorie re
purtată duminică în meciul cu Ca
gliari, nu are prea mari șanse pe 
„San Siro“ cu Milan. în fine, a 
treia urmăritoare a lui Juventus 
este Fiorentina, care va întilrd pe 
Lanerossi Vicenza. Pentru Nereo 
Rocco, indisponibilitatea a doi ju
cători valoroși va constitui desi
gur o problemă : Della Martira a 
fost operat de menise și va fi mult 
timp indisponibil, iar căpitanul 
echipei, fundașul central Brizi, va 
fi nevoit — se pare — să aban
doneze activitatea din cauza unei- 
boli care nu a fost depistată.

La Roma, Lazio, campioana țării, 
va întllni pe Bologna. In ambele 
formații există, discuții in ce pri
vește alcătuirea 11-lui : Battisol- 
do sau Caporale pe postul de „li
bero" la Bologna ’ In timp ce la 
Lazio, polemica dintre Wilson și 
Chinaglia s-a soldat cu schimbarea 
din funcția de căpitan al echipei 
a prunului, acordlndu-i-»e lui— 
Chinaglia această funcție onorifică

CESAJtE TRENTMi

Juventus — lider în campionatul italian — va avea o misiune dificilă 
in meciul retur cu Ajax (programat miercuri, la Amsterdam) in cadrul 
Cupei U.E.F.A. In tur, „Juve“ a ciștigat cu 1—0, prin golul înscris cu 

capul de Damiani (faza din imaginea noastră)

MASIVĂ ÎNTINERIRE
ÎN ECHIPELE

Fotbalul iugoslav cunoaște pe 
arena internațională unele succese 
remarcabile, toamna venind cu o 
„recoltă" bogată. Competițiile din 
cadrul U.E.F.A. au lansat din nou 
teamurile iugoslave, trei din cele 
patru înscrise la start s-aU cali
ficat în. turul trei al competiției 
„Cupa Cupelor" și .Cupa 
U£.F.A." Remarcabil este succe
sul echipei VELEJ MOSTAR care 
a eliminat pe cunoscutele Spartak 
Moscova (1—3, 2—0) și pe Rapid 
Viena (1—1, 1—0). Lipsită de apor
tul lui Măriei (își satisface sta
giul militar) și Bajevici (acciden
tat) performanța echipei din Mos
tar este cu atît mai valoroasă. 
Cealaltă reprezentantă în „Cupa 
U£.F.A.“, Partizan Belgrad, cu 
tot startul mai slab în campionat 
se califică, și ea, în turul 3 după 
ce în primuî tur elimină pe Gor- 
nik Zabrze, echipa lui Gorgon și

DE PRETUTINDENI
Din Rio de Janeiro se anunță 

că Mario Zagalo, antrenorul repre
zentativei Braziliei, a demisionat din 
această funcție. Retragerea sa a fost 
determinată de vehementele critici 
care i-au fost adresate după turneul 
ft Trai al C. M. din R. F. Germania.

• Renumitul antrenor de hochei 
al reprezentativei U.R.S.S., Anatoli 
Tarasov a fost numit recent antre
nor al echipei de fotbal T.S.K.A. 
Moscova.
• De la 19 noiembrie, brazilianul 

Pele se «fia în Japonia, unde pre
gătește tinerii fotbaliști din Tokio. 
Fosta stea a fotbalului mondial poa
te fi văzut zilnic pe ^National Sta
dium" din capitala japoneză, unde 
predă lecții de fotbal celor mai te- 
lentați tineri niponi.
• Medal dintre Malte și R.F.G., 

din C. E., programat inițial la 29 
decembrie se va desfășura la cere
rea federației vest-germane la a 
decembrie.

• Intre 29 aprilie și 8 mai, Fe
derația veebgermaqă va organiza un

turneu de wmini-fotbal- la care vor 
participa echipe școlare din Olanda, 
6coția, l*ara  Galilor, Elveția și 
R.F.G.

• In prezent, depășind perioada 
critică, după accidentări, doi in
ternaționali din echipa R. D. Ger
mane se află în convalescență : 
fundașul Bransch și mijlocașul Pom- 
merenke.

• După terminarea turului cam
pionatului din Ungaria activitatea va 
continua cu „Cupa de iarnă“, care 
va incepe la 11 decembrie cu parti
ciparea a 16 echipe repartizate în 
patru grupe. Finala va avea loc la 
26 decembrie.

• La Rio de Janeiro, în „Cupa 
Guanâbara", Flamengo a învins cu 
2—1 pe Fluminense. Alte rezultate : 
Vasco da Gama — America 4—1 ; 
Campo Grande — Bohsucesso 1—0 ; 
Botafogo — Madureira 2—2 ; Pal- 
meiras — Juventus 2—2 ; Sao Pau
lo — Corinthians 3—0. în clasamen
tele celor două grupe conduc F. C. 
America — 10 p (grupa A) și Pal
meiros — 19 p (grupa B).

IUGOSLAVE
Szarmach (3—3 și 3—0). E drept 
că în turul doi, meciul cu forma
ția din Portadown (Irlanda) a fost 
o simplă formalitate (5—0 și 1—1). 
în „Cupa Cupelor" Steaua roșie, 
cu o echipă total întinerită și 
cu noul antrenor Mihici, a elimi
nat în primul tur pe PAOK — 
Salonic (0—1, 2—0), în turul doi 
efectuînd un „galop de sănătate" 
cu AVENIR Luxemburg (6—1 și 
5—1), Hajduk Split, campioana 
țârii, a ratat Insă calificarea în 
fața lui St Etienne după o dis
pută dramatică. La Split a fost 
4—1 pentru Iugoslavi dar în re
tur, francezii au refăcut handi
capul (tot 4—1) reușind să înscrie, 
în prelungiri, golul calificării 
(5—1). Fără Holțer, Peruzovici și 
Oblak, campionii n-au rezistat e- 
chipei Iul P. Revelli.

Echipa națională a debutat și 
ea cu o victorie în „Cupa Euro
pei" (3—1 cu Norvegia) dar sim
pla citire a formației iugoslave 
arată că selecționerul MLADINICI 
„atacă" noua competiție cu o se
rie de jucători tineri, remarcați 
In noua ediție a campionatului i 
Gjoni, Hagibadici (a nu se con
funda cu Hagibadici din turneul 
final al C. M.), Olja Petrovici, 
Baralici, Jungul, care, alături de 
UI. Petrovici, Surjak, Vlădici, O- 
blak și Geaici constituie, ca me
die de vîrstă (22 ani), cea mai 
tînără reprezentativă din istoria 
fotbalului iugoslav.

De altfel, urmărind disputa in 
campionatul țării, remarca gene
rală este infuzia de tinerețe la 
mai toate divizionarele. Acești ti
neri dau tm implus nou, ofensiv 
jocurilor și publicul, care a cam 
lipsit tribunelor în ultimii ani, 
revine pe stadioane atras de Jocul 
frumos practicat de majoritatea 
echipelor.

O toamnă bogată în evenimente 
și rezultate care fac ca iubitorii 
fotbalului din Iugoslavia să guste 
din plin jocul favoriților, fotba
lul devenind, In disputa cu bas
chetul, din nou sportul nr. 1.

DUȘAN BUGARIN



ȘCOALA K PMMANIĂJ» LA COMPLEXUL „23 AUGUST"
omplexul sportiv „23 August", prin numărul și buna do
tare a bazelor sale, are o pondere însemnată in activi
tatea sportivă bucureșteană, el fiind un adevărat labora

tor al performanțelor. De dimineața și pînă noaptea tirziu, să
lile de sf 3rt din parcul „23 August* sint gazde primitoare pentru 
foarte mulți sportivi care, in cadrul lecțiilor de antrenament sau 
al competițiilor, se străduiesc să-și ridice măiestria sportivă, ni
velul performanțelor.

Cițiva dintre redactorii noștri au fost prezenți, marți, pe te
renurile de la „23 August" pentru a constata, la fața locului, 
cum se pregătesc pentru viitorul sezon unii dintre sportivii Ca
pitalei.

CU GINDUL LA VIITORUL SEZON

„AICI S-A PREGĂTIT DAN GRECU!“
Fără îndoiala, sala de gimnastica de 

Iu complexul sporti/ ,,23 August- este, 
în momentul de fața, locul preferat de 
lucru al g im na ști lor bucureșteni. Mo

dernă, spațioasa, cuîată ți bine utilatâ, 
aceasta sala constituie un veritabil •• 
x amplu de cum trebuie să fie păstrată 
și folosita o baza sportivă. Programul 
afișat pe ușâ dovedește în mod eloc
vent câ aici nu există „timpi morți-. 
Fiecare oră aduce noi secții, noi grupe 
de gimnaști. La ora vizitei noastre în 
sala se aflau o sumedenie de prichindei 
(peste 501) despre care am aflat câ sint 
componenții secției de gimnasticâ de la 
Școala sportivă 2. l-am privit îndelung 
în eforturile lor admirabile cu dificul
tățile paralelelor, cu înâlțîmile barei 
fixe și cu zborurile planate peste lada 
de sărituri. Ambițioși, neclintiți în do
rința lor de a executa cît mai bine 
fiecare element, puștii ne-au impresio
nat pur și simplu.

Se mai întîmpla — destul de des I — 
ca unii dintre ei să cadă de pe apa
rate, infundindu-se în moliciunea saltele
lor de burete. Săreau, insa, cu o re
peziciune uimitoare și reluau exercițiile 
întocmai ca intr-un concurs în toată 
regula. Ne-am apropiat de unul dintre 
pici, un pistruiat, dintr-o clasă a IV-a. 
L-am întrebat dacă îi place gimnostica 
și ce așteaptă de la ea. Țanțoș, și-a 
umflat puțin pieptul, s-a uitat spre noi, 
apoi — întoreînd capul spre inele — a 
spus cu voce sigură : „Aici s-a pregătit 
Dan Grecu I Aș dori sâ devin și eu 
campion mondial I- Ne-am reținut zi tu
be tul : vorbise prea serios pentru a nu-l 
fi tratat la fel...

După oro 17 o sosit la antrenament 
lotul de juniori al țârii. Antrenorii Șt. 
Hârgâlaș, G. Mo!ea și V. Coșariu și-au 
împărțit g im naști i pe grupe și au trecut 
la treabă. O treabă miqăloasă, cu multe 
corectări și repetări. Ne-am retras din 
liniștea sălii in vîrful picioarelor, gin- 
dindu-ne la cele spuse de micuțul gim
nast de la Șc. sp. 2 : „Aici s-a pregătit 
Dan Grecu

Sala de atletism și-a deschis 
porțile abia de o săptămînă, dar 
după agitația și forfota existentă, 
reporterul poate fi tentat să 
creadă că activitatea de pregătire 
a atleților a început cu mult 
mai devreme. Marți după amiază, 
de pildă, 12 antrenori bucureșteni 
(Șerban Ciochină, Silviu Cristescu 
și D-tru Roman — C.A.U., Oct. 
Viscopoleanu — Steaua, Nic. 
Păcuraru — Viitorul, soții Eca- 
terina și C-tin Nourescu — Me
talul, Dan Vlădescu, Armand 
Popa, Ion Șerbescu, C-tin Pascal 
și Elisabeta Angelescu — S.S.A.) 
conduceau antrenamentele grupe
lor respective. Prezența atleților 
a fost bună, dar și mai bună ni 
s-a părut ardoarea cu care se 
desfășura pregătirea. Pe „corita- 
nul“ sălii, la diferitele locuri de 
antrenament, s-au aflat o serie 
de atleți de seamă, în frunte cu 
recordmanii țării Viorica Visco
poleanu, Carol Corbu și Nichifor 
I.igor, tinerii sportivi Dorina Că- 
tineanu, Maria Ionescu, Claudiu 
Șușelescu, Alex. Abagiu, Niculina 
IHe, Marin Iordan și foarte mulți 
atleți in formare, de la Metalul, 
Viitorul și mai cu seamă de la 
Școala sportivă de atletism.

„Mă simt foarte bine, în ciuda 
unei ușoare sinuzite, ne-a spus 
fosta campioană olimpică Viorica 
Viscopoleanu. Am început pregă
tirea de iarnă cu convingerea 
fermă că încă nu mi-am spus ul
timul cuvint și că mai sint in

stare să realizez rezultatele de va
loare la săritura în lungime. Sper 
ca în viitor să nu mai am parte 
de accidentele care m-au ținut 
multă vreme departe de con
cursuri în 1974“.

Șerban Ciochină, unul dintre 
cei mai valoroși atleți ai noștri, 
și-a încheiat activitatea comp’eti- 
țională, dedieîndu-se acum în 
exclusivitate activității de antre
nor. De altfel, în ’74, una dintre 
elevele sale, Dorina Cătineanu a 
devenit campioană a țării la lun
gime și a marcat, într-un an, un 
progres de peste 60 de centi
metri. . „Nutresc convingerea că 
anul viitor Dorina Cătineanu va 
fi capabilă de sărituri de peste 
6f60 m și că în 1976 va putea ob
ține peste 6,70. Cealaltă elevă a 
mea. Maria Ionescu — a decla
rat Ciochină — are posibilități 
să realizeze 6,50 m, poate chiar și 
mai mult ! In ceea ce-i privește 
pe Abagiu și Șușelescu, cu sigu
ranță se vor număra printre 
primii sprinteri ai țării, cu rezul
tate bune",

în perspectiva „europenelor* de 
juniori de la Atena, antrenorii 
Păcuraru și Vlădescu opinează că 
elevii lor Tudorel Vasile și, res
pectiv, Niculina Ilie vor fi apți 
de 7,87 m la lungime și 1,84 m 
la înălțime.

Dorina Cătineanu și Șerban Cio
chină analizează una din săriturile 

atletei

LA BOX, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

antrenamente CANTITATIV SE LUCREAZĂ MAI MULT

t

UN UTIL SCHIMB
DE EXPERIENȚĂ LA LUPTE

BINE ORGANIZATE
vizitei noastre în sala 
pregătirile grupei an- 
Traian Ogrinjeanu, de

La ora 
de box, 
trenorului _ _
la Șc. sp. Viitorul, erau în plină 
desfășurare. Un număr de 16 ti
neri, în rîndul cărora i-am re
marcat pe Lucian Avram și Ma
rin Nedelcu, clasați pe locul se
cund în campionatul de juniori 
al Capitalei, lucrau de zor, ca și 
cum s-ar fi pregătit pentru o 
mare competiție. Din discuțiile 
purtate cu conducătorul lecției 
am aflat că aceasta este o grupă 
nouă, care cuprinde aproximativ 
40 de elevi (la antrenamentul 
dimineață participaseră alți 14 
neri pugiliști).

Tr. Ogrinjeanu activează 
cadrul Școlii sportive Viitorul 
aproape un an și jumătate, timp 
în care a inițiat în tainele „no
bilei arte" mai mulți tineri. Din
tre aceștia, 15, care au susținut 
mai multe meciuri, alcătuiesc 
grupa stabilă și participă aproape 
zilnic la antrenamente.

După ora 17, numărul celor pre
zenți în sală a crescut cu încă 
11 boxeri, elevii antrenorului 
Dumitru Gheorghiu, tot de la 
Viitorul. Intre aceștia, i-am întll- 
nit pe Mihai Chiricuță, Petre 
Chitacu, Timotei Barbu, Petre 
Constantin, Emil Niță, Florea Pă- 
trașcu, sportivi remarcați în În
trecerile juniorilor, în care repu
tatul tehnician își pune mari spe
ranțe. Dintre elevii acestui an
trenor, Ion Truță a cucerit titlul 
de campion național de juniori 
in acest an și a fost desemnat cel 
mai tehnic boxer al campionate
lor de la Craiova. în prezent, 
Truță, ca și Eugen Chiricuță, un 
alt talent autentic descoperit și 
pregătit de D. Gheorghiu, au fost 
cooptați în secția clubului Steaua.

Am asistat la un antrenament 
bine organizat și condus compe
tent de cei doi tehnlcienL

In piscinele de înot și sărituri ale 
Complexului -23 August" r " 
nonstop, de dimineață de la ora șase 
și jumătate pînă tirziu, aproape de 
miezul nopții. Sute de copii /și ti
neri, Înotători și săritori, împreună 
cu componenți ai altor loturi repre
zentative (pentatlon, canotaj, yach
ting) alunecă continuu, în apa în
călzită, de la un perete la celălalt, 
sau — cei mai temerari — execută, 
de la diverse înălțimi, sărituri spec
taculoase Intr-o ținută artistică 
adecvată. Unii se află la A.B.C.-ul 
sportului ales ; cei mai mulți. însă, 
reprezentanți ai primei școli de înot 
din țară (Școala generală nr. 
sau al cluburilor fruntașe " 
talâ sint în plin sezon de 
(forță, rezistență, viteză), 
recordurile din vară...

— program

54) 
din Capi- 
acumulări 
pregătind

discutabil mal mult decit in anii 
trecuțl, clasele V—IX ajunglnd ade
sea la distanțe de 8—9 kilometri pe 
zi. Asupra calității muncii se mai 
pot face Insă discuții. In plin se
zon de acumulări, specialiștii din 
țările cu tradiție în materie de inot 
recomandă repetări pe distanțe lungi 
(400 m, 800 m, chiar 1500 ml, la in
tervale cît mai scurte. Antrenorii 
noștri continuă însă să folosească, 
in programul cotidian, serii de 50 si 
100 m, care pot dezvolta cel mult 
viteza sportivilor. Aceleași observa
ții și la antrenamentele performeri
lor de la Steaua și Dinamo, care 
deși însumează cite 10 ședințe (de 
SO de minute) pe săptămînă, nu se 
ridică la nivelul cerințelor marii 
performanțe din înotul european. O 
altă constatare : majoritatea c=>

de lupte, in 
vizitei 
găseau 

de 
clu-

se
secției

In sala 
momentul 
noastre 
luptătorii
greco-romane a 
bului Metalul (antre
nor Ilie Gheorghe) și 
grupa de greco-roma
ne a Școlii sportive 
Viitorul, condusă de 
antrenorul Constantin 
Penciu. Sala spațioa
să și bine utilată per
mitea desfăsuparea in 
bune condițiuni a an
trenamentului celor 
două grupe. In plus, 
un asemenea gen de 
lecții comuhe oferă 
posibilitatea tinerilor 
luptători de la Viito
rul să-și imbogățeas-

că bagajul de cunoș
tințe tehnico-tactice 
invățind de la mai 
experimentalii lor co
legi de sală. De altfel, 
in angajările pe pe
rechi, l-am văzut pe 
componentul echipei 
naționale. Eugen FIup- 
că, luptlnd cu mai 
mulți elevi ai Umăru
lui antrenor C. Pen- 
ciu. Un asemenea gen 
de antrenament au e- 
fectuat și Gheorghe 
Gheorghe și alți spor
tivi consacreți 
secția Metalul.

din
__ ,__ , _________ Un 
foarte util schimb de 
experiență.

In dimineața acele- 
eași zile, in sala res

SALA DE
CU UȘILE

In piscina de înot, culoarul bobocilor1 este vețnic solicitat

Pondere* cea mal mare In progra
mul foarte Încărcat al bazinelor îl 
au orele Școlii de înot. Repartizați 
pe grupe de vîrstă, după un orar 
minuțtoa aLcâtuit, viitorii performeri 
străbat zilnic kilometri Întregi sub 
supravegherea unui colectiv de ti
neri antrenori, coordonat de Ștefan 
Ionescu. Cantitativ, ei lucrează in-

ACOLO UNDE SE PREGĂTESC

nilor nu se pregătesc decît în pro
cedeul favorit, lucru contraindicat 
în această perioadă etnd el ar tre
bui sâ Înoate mai mult în celelalte 
procedee.

O prezență oarecum inedită la ba
zin, cea a tinerilor vellștl, oblșnuiți 
cu întinderi de apă mal mari. Sint 
tineri elevi și studenți. unii cu fru
moase rezultate pe plan balcanic 
(Borta Ispas, Adrian Romașcu, Alex. 
Vasiliu), care înoată, ridică haltere, 
fac gimnastică sub supravegherea 
antrenorilor de la C.N.U., A. Butu- 
caru și M. Carapaneea.

O întreagă dupâ-amiază, una 
dintre cele mai frumoase și mai 
bine utilate săli de haltere din 
țară a stat încuiată. Consultînd 
programul sălii, procurat de la te- 
meia de serviciu care ține evi
dența orelor de antrenament (pe 
ușa sălii nu era afișat ?. !) am con
statat că două zile pe săptămînă 
(marți și joi) în această splen
didă sală nu 
de activitate

Dimineața, 
înaintea orei 
gramului de 
sit preparîndu-se pentru antrena
ment pe componentul lotului o- 
limpic, Ion Hortopan. La ora 10,30 
au sosit și ceilalți șase membti 
ai lotului, ca și antrenorii Lazăr 
Baroga și Alexandr Boșko. Aici, 
în fiecare dimineață se antrenează 
lotul național. Șapte sportivi. Și 
secția de juniori a Șc. sp. Viito
rul, condusă de Nîcolae Amzuică,

există nici un fel 
după-amiaza.
cu 30 de minute 

de începere a pro- 
pregătire, l-am gă-

PERFORMANTELE JUDO-ului
■i

Sala de judo, ascunsă 
In labirintul de u$l al 
Centrului de cercetări 
științifice, nu • nici 
modernă și nici fru
moasă. O cameră ma
re, a cărei pardoseală 
e acoperită cu saltele 
albastre. Aici, departe 
de ochii mereu iscodi
tori ai spectatorilor 
ocazionali, se pregăteș
te lotul reprezentativ 
de judo. De fapt nu se 
apropie nici o compe
tiție de anvergură, iar 
peste campionatul in
tern a căzut cortina 
de mai multe zile. Ju
doka din prima garni
tură a țării se pregă
tesc pur și simplu ;

lucru obișnuia cotidian
In momentul vizitei 

noastre lecția era con
dus* de antrenorul so
vietic Nikolai Filimo
nov. invitat de federa
ția de specialitate la 
București, pentru a di
rt) a un cure de antre
nori. Oaspetele a avut, 
însă, amabilitatea de a 
destăinui celor mal 
buni Judoka români 
cîteva dintre secretele 
marii performanțe în 
acest sport al bărbăției 
și agilității. Antrena
mentul, deosebit de 
aspru pentru băieți, 
noștri, a fost foarte In
teresant, plin de învă
țăminte — după cum

Pog.u 6 a Sportul

ne spunea antrenorul 
Gheorghe Donclu. As
primea exercițnlor de 
încălzire, volumul ma
re de muncă, densita
tea antrenamentului au 
solicitat la maximum 
pe toți componenții 
lotului. Atenți, recep
tivi la toate noutățile, 
sportivii au depus 
mult zel, trei dintre ei 
— C. Roman. Gh. Na- 
che și Șt. Pop — fiind 
chiar remarcați pentru 
prestația lor.' Oricum, 
felul serios în care s-a 
muncit. conștiinciozi
tatea și interesul băie
ților la acest antrena
ment, ne-au convins 
încă o dată că judo-u) 
nostru - se află pe un 
drum bun, îndreptîn- 
du-se spre performan
țele tot mai înalte de 
mîine.

HOCHEIȘTII JOACA FRUMOS,

DAR NEGLIJEAZĂ APĂRAREA
După amiază, spre ora ceaiului, pati- 

noarul e gol. După programul afișat 
lingă vestiare, ar trebui ca pe gheață 
să se afle patinatorii de la Dinamo. 
Dinspre intrare își fac insă apariția, 
rind pe rînd. Varga, Tureanu, loniță și 
ceilalți componenți oi echipei naționale 
do hochei. Lotul nostru face ultimele pre
gătiri înaintea turneului din R. D. Ger
mană. Pentru marți a fost programat un 
meci de verificare 
lecționate Steaua 
'din jucători care 
fapt o veritabilă 
Pe tricoul roșu, cu 
natei, scrie „Huțanu 
pitor" al hocheiului nostru e din nou pe 
gheață. Clubul Dînamo încearcă — a 
cîta oară — să-l readucă cu picioarele 
pe pămint pe cel considerat drept unul

in compania unei se- 
— Dinamo, alcătuită 

sint în Iot — denu
selecționată secundă, 
numărul 16, al combi- 

G.“ „Copilul risi-

din cele mai mari talente ale hocheiului 
românesc. Va reușit Huțanu să mai 
prindă trenul acum, în ceasul al 12-lea?

Se joacă rapid, cu acțiuni închegate, cu 
goluri multe de o parte -și de cealaltă. 
Lipsa mizei 
jucătorilor. 
Ionescu e i 
prea mult < 
ceea a R I 
sperăm câ 
glija totuși

i eliberează, parcă... crosele 
Și totuși, antrenorul Ștefan 
nemulțumit. „Se neglijează 
apărarea, ți o echipă ca a- 
D. Germane nu te iartă". Să 
hocheiștii noțtri nu vor ne- 
apărarea...

găsit 
grupei 
Școlii 

Viitorul, 
In 

său de evir

peclivă, l-am 
pe antrenorul 
de „libere" a 
sportive 
Gheorghe Urian. 
caietul 
dență figurează 42 de 
tineri luptători, ma
joritatea participantă 
la campionatele națir 
onale de juniori. Din
tre aceștia, Gheorghe 
Zamfir s-a clasat pe 
locul 5 in finala ne 
fard. Despre rezulta
te mai valoroase ale 
luptătorilor de la Vi
itorul nu se poate în
că vorbi, deoarece cei 
doi antrenori lucrează 
de mai puțin de 
an și jumătate.

HALTERE, 
ÎNCHISE !

un

( l

■ț

efectuează pregătirile, 
una dintre cele mai' 

de haltere din țară, ue 
pe săptămînă, stă după- 
încuiată. Oare aceas'ă 

sportivă, care du-e 
elemente valoroase pe.

a-
ea

tot aici își 
Și totuși, 
bune săli 
două ori 
amiezele 
disciplină 
lipsă de 
plan internațional, dispune de 
tîțea săli în Capitală incit 
de la „23 August" sâ stea ore in 
șir nefolcsită ? Ce părere au clu
burile bucureștene? Dar federa
ția de specialitate ?

recum se vede, kt 
cele mai multe dintre 
bazele complexului 
sportiv „23 August", 
activitatea de pregă
tire se desfășoară in 

cele mai bune condiții. 
Ne-au dovedit aceasta se
riozitatea lecțiilor de antre
nament, prezența masivă c 
sportivilor și a tehnicienilor 
diferitelor discipline olimpi
ce, deciși să obțină, în viito
rul an, succese tot mai în
semnate în creșterea perfor
manțelor, salturi tot mai 
mari de calitate pe drumul 
ridicării măiestriei sportive. 

Cele citeva deficiențe con
statate, cu acest prilej, pot 
fi lesne remediate, astfel in
cit munca să se poată des
fășura la cotele cele mai ri
dicate, la nivelul cerințelor 
actuale care se pun în fața 
sportivilor români fruntași.

p

Raid realizat de : Romeo VILARA, Horia ALEXANDRESCU, Vladimir

MORARU, Mihai TRANCA și Adrian VASILIU Foto: Dragoș NEAGU



LIDERII CELOR DOUĂ SERII JOACĂ LĂ BUCUREȘTI (Urmare din pag. 1)

UAMriUilAILLL UIVIIIUIWE Ut VULtI

Campionatul primei divizii rugbystice își va consuma 
astăzi și miine ultimele secvențe din sezonul 1974. Este 
vorba de meciurile etapei inaugurale a returului, etapă 
foarte importantă, care va aduce în Capitală pe ambii 
lideri ai clasamentelor, „U“ Timișoara și Farul, pentru a 
susține teste grele : cu Dinamo ?•£ respectiv, cu Grivița 
Roșie. După frumoasa evoluție de duminica trecută, di- 
namotfiștii Nica, Constantin, Dăiciuleșcu, Aldea, Boroi. 
Țurleâ, Marghescu și ceilalți vor intra in teren favoriți. 
Dar, să nu uităm, și echipa timișoreană cuprinde un se
lect buchet de internaționali (Rășcanu, Tătucu, Florescu) 
cărora li se adaugă Comănici, Malancu, Chiciu, Duță, iar 
antrenorul Mitică Antonescu și-a... planificat păstrarea 
titlului de campioană de toamnă. Acest meci pasionant 
are loc miine dimineață, pe terenul Glo^z. cu începere 
de la orele 11, și va avea in deschidere int'.lr.-rea Gloria 
— Politehnica Iași, în care „lanterna" seriei I poate 
emite unele pretenții în fața studenților moldot:eni. Celă-

1

RUGBYUL ROMANESC PE UN DRUM ASCENDENT
(Urmare din pag. 1)

ÎN DIVIZIA A LA POPICE
jocuri
și adin etapele a Vl-a

FEMININ
Tg. Mureș — Voința

2410—2395 p d (din etapa a 
Voința

Cluj-

a Vin-a, 
(care se dispută azi și 

află echipele : FEMININ — 
— 1. Gloria București 14 p, 
București 12 p, 3. Voința 
10 p ; seria Nord ; 1. Vo- 
Mureș 12 p (6 jocuri), 2. 

Reșița 10 p (7339 pd), 3.

Sportul studențesc — 
, . (tineret’Speranțe), ora 

14.03 ; Sportul studențesc — - —F.C.M.

de la 
Cetatea 
Uzinelor 

> Bucu-

cu se- 
Bucu- 
săptă- 
F ran- 

de tine- 
în Bul- 
altul în 
revanșă 
ale Po- 
în de-

care vor participa circa 25 de 
sportivi, are menirea, după cum 
ni s-a spus, de a pregăti partida 
din toamnă cu XV-Je francez, din 
viitoarea ediție a campionatului 
european (23 noiembrie, în Fran
ța). După cum tot un scop simi
lar il va avea și întilnirea 
lecționata V.R.S.S„ de la 
rești, programată cu două 
mîni înaintea meciului din 
ța. La nivelul formației 
ret se anunță un turneu 
fcaria (la Varna), apoi un 
L’.K.S.S„ ca și partidele 
cu selecționatele similare 
iouiei și Franței, ambele 
plasare. Iată cît de consistent și 
de variat șe anunță calendarul 
anului viitor, el angajînd doua 
formații reprezentative care vor 
fi pregătite în paralel, ceea ce 
este un mare ciștig. Fără a mai 
vorbi de întilnirile echipei de- ju
niori care va participa Ia cam
pionatul european, găzduit de 
Spania (Madrid, 24—30 martie).

Acestor formații, angajate sâ 
apere prestigiul rugbyului româ
nesc, li se va asigura, desigur o 
pregătire cît mai atentă, urnund 
a se face inițial o judicioasă se
lecție și triere, apeiîndu-se la nu
meroase elemente consacrate ineă 
din anii trecuți, dar și la tineri 
care, grație talentului lor, bat cu 
insistență la porțile „naționalei**.  
Deocamdată se au în vedere pes
te 
la 
•Șl

Franței (15—10, la București) și 
Cehoslovaciei (16—6, la Sumperk , 
ceea ce deschide rugbyștilor ro
mâni frumoasa perspectivă de a 
se situa pe primul loc în campio
natul european, ediția 1974/75. Ur
mează alte două jocuri oficiale cu 
Italia (București, 27 aprilie) si 
Spania (Madrid, 4 mai), aces-a 
din urmă mai dificil prin prisma 
îmbunătățirii nete a XV-lui ibe
ric în ultima vreme. Dar, soco
tim noi, es^e un handicap peste 
care „tricolorii" vor putea tre- 

, ce^dacă vor aborda întilnirea cu 
toată seriozitatea, așa cum ne-au 
obișnuit în ultimul timp. Și pen
tru că vorbim de acest an 1974, 
bogat în succese, să recapitulăm 
rezultatele : ROMANIA A cu Ma
rocul 22—9, cu Polonia 20—6. cu 
Spania 20—9, cu Cehoslovacia 18 
—15, cu R. D. Germană 49—0, cu 
campioana U.R.S.S. 26—0, cu 
Franța 15—10 și din nou cu Ceho
slovacia 16—6 ; ROMÂNIA B (ti
neret) cu Polonia 20—0 și cu 
Franța 13—3.

Comportarea frumoasă a echi
pei noastre de rugby în confrun
tări internaționale nu a rămas 
fără ecou. Așa se face că, dupâ 
cum ne-a anunțat activul secre
tar general al F.R.R., Ovidiu Mar-

• cu, calendarul anului viitor va 
fi mult îmbogățit și va cuprinde 
premiere de mare prestigiu. Ast- 
fel, se anunță un mare turneu la 
Antipozi (primul din istoria rug
byului nostru) cu jocuri în Noua 
Zeelandă (cea mai puternică for
ță rugbystică din lume) ; și in
sulele Fidji (probabil în luna au
gust). Acest însemnat turneu, la

In campionatul Diviziei A au avut 
loc zilele acestea o serie de 
restante 
Vil-a.

Voința 
Napoca 
VI-a), Voința Ploiești — Cetatea 
Giurgiu 2407—2430 p d, Rapid Bucu
rești — Voința Roman 2463—2183 p d, 
Voința Oradea — C.S.M. Reșița 
2479—2492 p d, Voința București — 
Metrom Brașov 2468—2449 p d, Gloria 
București — Laromet București 2444
— 2421 p d. Voința Cluj-Napoca — 
Record Cluj-Napoca 2368—2386 p d.

, MASCULIN
Constructorul Galați — Laromet 

București 5227—1988 p d, Flacăra Cim
pina — Voința București 5567—5400 
p d, Voința Cluj-Napoca — Jiul Pe- 
trila 5190—4874 p d, Rafinorul Ploiești
— Rulmentul Brașov 5118—4959 p d.

Pe primele locuri în clasamentele 
seriilor, înaintea etapei 
penultima 
miine) se 
seria Sud
2. Rapid 
București 
ința Tg.
C.S.M. “
Voința Cluj-Napoca 10 p (7283 p d) ; 
MASCULIN — seria Sud : 1. Voința

SÎMBĂTĂ
BASCHET : Sala Arhitectura, de la 

ora 15.30 : Medicina — Constructorul 
II (f. B), P.T.T. — Arhitectura (m. B), 
Arhitectura — Progresul (f. B), A.S.E. 
— Olimpia II (f. B).

BOX : Sala Progresul, de la ora 
17.03 : Memorialul Puiu Nicolae (fi
nale) .

FOTBAL : Stadionul Republicii, de 
la ora 12 :
F.C.M. Reșița

Reșița (A).
POPICE ; Arena Laromet ; i 

ora 14.00 : Laromet Buc. — 
Giurgiu ; Arena clubului I 
Republica, ora 16.00 : Gloria 
rești — Rapid București (meciuri din 
campionatul feminin divizia A) ; Are
na Giulești, ora 16.00 : Rapid Bucu
rești — Laromet București (vor juca
primele trei schimburi-portidă din
campionatul masculin divizia A).

RUGBY : stadionul Steaua, ora
14.30 : Steaua — Sportul studențesc, 
teren Vulcan, orc 14.30 : Vulcan — 
T.C. Ind. Constanța (meciuri în di
vizia A).

DUMINICA
BASCHET ; sala M.I.U., de la ora

60 de jucători, proveniți de
11 din cele 16 divizionare A. 
porțile lotului — ni s-a spus 
sînt în continuare larg des

chise...
Faptul că avem rugbyști de 

mare talent și că la timona selec-

București 12 p, 2. Constructorul Ga
lați io p (21107 p d) 3. Flacăra Clm 
pina 10 p (15 313 p d) ; seria Nord:
1. Progresul Oradea 12 p, 2. C.F.R. 
Timișoara 10 p, 3. Minerul Baia 
Mare 8 p.

TURNEUL FiNAL AL CAMPIONATULUI
DE CALIFICARE LA JUDO

Astăzi și miine, in sala Petrolul 
din Ploiești, se va desfășura tur
neul final al campionatului de ca
lificare pentru Divizia A la judo. 
Din cele 34 de echipe aliniate la 
prima etapă a competiției din a- 
cest an, șase s-au calificat pentru 
ultimele confruntări : Constructo
rul Miercurea Ciuc, Progresul Fă
găraș, C.S.U. Oradea, Agronomia 
Timișoara, Metalul și Școala spor
tivă 1 București. Acestea vor lup
ta pentru cele două locuri din pri
ma divizie. Cele mai mari șanse 
se pare că le au Constructorul și

11.03 : Olimpia — Crișul Oradea (f. 
A) ; sala Progresul, de la ora 9.00 : 
Automatica — UREM (m. B), Mine
Energie — Voința (m. B), PTT — Uni
versitatea (f. B), Universitatea —
A.S.A. (m. B).

FOTBAL : “ ....................
11.00 : 
Slatina 
11.00 : 
mat’ca 
Voința, 
Gaz Metan Mediaș (Bj ; 
Dinamo, ora 12.00 : Dinamo 
gul roșu (tineiet-speranțe) ; ora 14.00: 
Dinamo — Steagul roșu (A).

POPICE : arena Voința, de la ora 
8.00 : Voința Bucuiești — Rafinăria 
Teleajen Ploiești ; arena uzinelor Re
publica, de la ora 8.00: Gloria Bucu
rești — Flacăra Cimpina ; arena Giu
lești, de la ora 8.00 : Rapid " 
rești ♦ — Laromet București 
schimburile 4—6), meciuri din 
pionatul masculin divizia A.

RUGBY : teren Gloria, ora 
Gloria — Politehnica lași ; ora 
Dinamo — „U" Timișoara ; stodio- 
nul Giulești, ora 10.00 : Rapid — A- 
gronorrio Cluj-Napoca ; stadionul 
Parcul copilului, ora 11.00 : Grivița 
Roșie — Farul (meciuri in divizia A).

stadionul Metalul, ora 
Metalul București — Dinamo 
(B) ; stadion Progresul, ora 
Progresul București — Auto- 
Alexendria (B) ; stadionul 
ora 11.00 : Voința București — 

................................stadionul
— Stea-

Bucu- 
(joocă 

cam-

9.30 :
11.00:

lalt „cap de afiș" al 
găzduit duminică de 
greu de dat. De o parte, la grivițeni, Demian. Pop. Dinu, 
Pavlovici, Țibuleac, Simion, Fălcușan, Bărgăunaș, de par
tea cealaltă se află Celea, Dărăban, Mujat, Varga, 
Olteanu, Bucos, Marica, Ianusievici, Cristea... Oricum, 
anticipăm o dispută de atracție, un spectacol autentic. 
Fluierul de începere — la ora 11. Din programul etapei 
se mai desprind meciurile Steaua — Sportul studențesc 
(astăzi, stadion Steaua, ora 14.30) șl Constructorul Bu
zău — C.S.M. Sibiu, în care prima șansă o au campioana 
și. respectiv, „XVu-le antrenat de Titi Icnescu. In sfîrșit, 
Vulcan, spera să termine neînvinsă în confruntarea de as
tăzi (pe terenul său, ora 14.30) cu T.C. Ind. Constar.ța. 
iar Rapid pleacă favorită în partida de miine cu Agrono
mia Cluj-Napoca (stadion Giulești, ora 10).

Al optulea meci s-a disputat anticipat, miercuri : Rul
mentul Bîrlad — Știinta Petroșani, scor : 10—S.

închiderii stagiunii rugbystice va fi 
Parcul Copilului. Un pronostic e

Cosmănescu, an- 
Valeriu Irimes-

ționateior țării se află reputați 
tehnicieni (Petre 
trenorul federal
cu, Ion Țuțuianu ș.a.) ne este che
zășie că XV-le nostru reprezenta
tiv va continua să urce pe dru
mul pe care a pornit și că el fsi 
poate atinge ambițiosul său țel Sn 
1975, acela de a cîștiga prestigio
sul titlu european. Noi îi urâm 
din toată inima succes deplin. Și 
îi mai dorim ca victoriile sale să 
fie rezultatul unui joc modern, 
In mișcare, joc pentru care rug- 
byștii noștri 
Ei au probat 
confruntările 
nici. Așa au 
ultimele două 
experimentatul și redutabilul 
francez. De ce nu ar fi la
și anul viitor, In Noua Zeelandă ?

sint atît de dotați, 
aceasta chiar în 

cu cei mai puter- 
stat lucrurile și în 
întîlniri cu foarte 

XV 
fel

primate de un larg colec- 
stabiiită lista 

mai buni atleți români ai anului
1. MARIANA SUMAN (C.A. Ro-
2. Argentina Menis (Dinamo), 3. 
Corbu (Steaua), 4. Valeria Ștefâ- 
(Dinamo), 5. Natalia Andrei (Uni-- • • - — - -

8. 
9.

ATLETISM * * «
tiv de tehnicieni a fost 
celor 
1974 : 
man), 
Carol 
nescu 
versitatea Craiova), 6. Virginia 
(Rapid), 7. Hie Floroiu (Farul C-ța), 
Gheorghe Cefan (St. roșu Brașov), 
Gheorghe Ghipu (Steaua), 10. Olimpia 
Cataramă (Muscelul C-lung).

meciul oumma bucu- 
DMJLnCI REȘTI - CRIȘUL ORA
DEA, restanță din etapa a 9-a a Divi
ziei feminine A (programat miine la ora 
11, in «ala M.I.U.). are o mare impor
tanță pentru viitoarea configurație a 
clasamentului, deoarece invingâtoarea va 
rămîne în luptă pentru locul 3 ia înche
ierea turului competiției. Actualmente, 
ambele echipe au numai cite două in
fringed • FOLBERT, FODOR, SPIRIDON, 
COSTESCU, NEDEF, GIURGIU și alți 
foști internaționali vor evolua simbâtă 
14 decembrie (în deschidere Ia întilnirea 
de seniori România — Olanda), în ca
drul unei inedite partide între forma
țiile anh e nori lor și arbitrilor din Capi-

Agronomia. în formația din Mier
curea Ciuc, care a mai activat in 
Divizia A. se află, printre alții, L 
Szakacs, D. Udvary și I. Szanto. 
Echipa timișoreană aflată de mai 
mulți ani in disputele decisive pen
tru un loc in divizie — dispune, 
de astă dată, de trei sportivi a- 
preciați și la finalele campionate
lor republicane individuale de se
niori : T. Solomon (campion al ță
rii la cat. grea la ediția de anul 
trecut), G. Lintz și I. Malnașy. 
Dar, acesta este doar calculul hir- 
tiei...

LOTO PRONOSPORT

INFORMEAZĂ

10 000 lei,

Noutăți la loz în plic ! La seriile 
aflate in vinzare pe lingă ciștiguri
le în autoturisme „Dacia 1300“ și 
premiile variate in bani de 40 000 lei, 
30 000 lei, 20 000 lei,
5 000 lei ș.a. au fost introduse și 
câștiguri, constînd in
„Trabant 601“ și „Skoda S. 100“. Nu
mai cine joacă poate cîștiga !

autoturisme,

Pror.osportiști ! Azi este ultima zi 
pentru completarea șl depunerea bu
letinelor la interesantul concurs Pro
nosport de miine, duminică, 8 de
cembrie 1074. Participind cu cit mai 
multe buletine, aveți șanse mărite 
de ciștig.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 6 DECEMBRIE 1974

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI :
1.442.974 lei din care 677.539 lei report

» 71 41

EXTRAGEREA a ll-a : 44 34 
25 64 42 «1

34 30 »

in CaplPîata câștigurilor se va foce 
tală incepînd din 16 decembrie pină la 
6 februarie 1975, in țară oproximativ diA 
18 decembrie pină la 6 februarie 1975 
inclusiv, iar prin mandate poștale din 20 
decembrie 1974.

Cel mai important meci al etapei 
a fost Dinamo — C.S.U. Galați. 
Echipa lui G. Eremia, furnizoare 
a majorității componenților echi
pei naționale, a avut mai puțin 
timp de pregătire la dispoziție și 
in plus se prezintă fără ridicăto
rul Oros și cu trei titulari ușor 
accidentați. De aceea, prestația ei 
nu este cea obișnuită. Partida a fost 
de un bun nivel tehnic. Gălățenii 
au cîștigat detașat primele două 
seturi. In cel de al III-lea au a- 
vut o cădere inexplicabilă, pier- 
zind la 2, pentru ca pe ultimul 
să-l ciștige la capătul unui final 
dramatic. Scor : 3—1 (8, 9. —2,
14) pentru C.S.U.! O. Drăg-ji și 
A. Ion au condus bine formațiile: 
DINAMO — Dumănoiu (G. Enes- 
cu), Păușescu. Marinescu (Schrei
ber), Tutavan (Băroiu), l'diștea- 
nu. Vraniță; C.S.U. — Dumi.res- 
cu. D. Popescu (Ungureanu). An
tonescu (C. Gheorghe), Păduraru, 
Stere, Preda.

Alte rezultate : Rapid — Petro
lul Ploiești 3—0 (10, 6, 10), 
I.E.F.S. — Viitorul Bacău 3—2 
(6, 4. —5, —9. 3), Politehnica Ti
misoara — Craiova 3—2 (14,
12,’ —7, —10, 8).

In etapa a 111-a (sîmbătă) vor 
avea loc următoarele partide : de 
la ora 8,30 — CJS.M. Suceava — 
Steaua, Petrolul — Explorări, 
„U“ Cluj-Napoca — Dinamo ; de 
la ora 15,30 — C.S.U. Galați — 
I.E.F.S., Politehnica — Rapid, Vi
itorul — „U“ Craiova, iar in eta
pa a IV-a (duminică) : Dinamo 
— C.S.M. Suceava, Rapid — Vii
torul, Steaua — Petrolul, Explo

talâ. Selecționeri unici : C. Herald (an
trenori) și V. Popescu (arbitri),

ROY PUGILIȘTII DIN CLUJ-NAPO- 
CA IN POLONIA. Echipa de 

box C.S.M. Cluj-Napoca a efectuat un 
turneu în Polonia, unde a susținut două 
întîlniri cu sportivi din țara gazdă. |n 
prima, românii au evoluat în orașul 
Srem, în fața unei selecționate a Voie
vodatului Poznan, de care au fost în
trecut! cu 10-6. In partidQ revanșă, dis
putată în orașul Konin, boxerii români 
au obținut victoria cu 11—7. Cei mai buni 
pugiliști din formația clujeană ou fost 
Paris Cosma, Nicolae Coman, Remus 
Cozma, Nicolae Szoliosi și Sever Ban. 

KARTING DUMINICA, incepînd de rv/AMH'MkJ |a ora 9 va ovea |oc in 
incinta Complexului expozițional din Pia
ța Scînteii campionatul național de kar
ting, ediția 1974. La această ediție vor 
participa peste 100 de 
întreaga țară, în frunte 
titlurilor de anul trecut.

POPICE meciuriLE LA BA|COI șj C|Mp|. 
NA. Cunoscuta echipă feminină Ferenc
varos Budapesta a întreprins un turneu 
de doua jocuri în țara noastră, întîlnind 
formația Petrolul Băicoi. Cu un plus de 
precizie în lansarea bilei, româncele au 
obținut victoria în ambele confruntări, 
lată rezultatele : Petrolul — Ferencvaros

coricurenți din 
cu cîștigâtorii

INTERN ATIC NA-

C.F.R. 
evo- 
nos- 

Fotbaliștii din Sibiu nu s-au putut 
prima divizie decît un sin-

cale lungă

TURNU SE- 
juste.

ne pregătim de pe <
. Vă 
acum

L MAGHIÂXY, CLUJ-NAPOCA. Vreți 
să știți dacă orașul Sibiu a avut o echi
pă care a participat la campionatul Di
viziei A de fotbal, din' 1945 încoace ? A 
ovut. Este vorba de Locomotiva 
Sibiu care. în ediția din 1950, a 
luat pe prima scenă a fotbalului 
tru, 
menține în r....._................ _ .
gur an. După un sfert de veac, vechile 
ambiții se pare că s-au redeșteptat. Dar, 
pînă la ultima etapă, este 
încă I

ZARICA VATAU, DROBETA 
VERiN. Unele observații sînt 
mulțumim și . ’ ’ .

. să ținem seama de ele.
TITI PAJAGU, BUCUREȘTI. „Am 

cipat la o cursă pe 800 de metri 
ieșit primul cu timpul 
secunde*.  Sigur ? Nu 
gea mai repede decît 
tinuați să vă întreceți 
dacă într-adevăr, veți _
în mai puțin de două minute, 
vă este deschis 
manțâ. Succes I

ALEXANDRU 
„Nu mâ înțeleg 
fotbalistice". Nu

de 1 minut și 47 
cumva ceasul fu- 
dv. ? Oricum, con- 
cu alți băieți și. 
parcurge 800 m 

__ 7 " drumul 
spre o secție de perfor-

LEFTER, CONSTANȚA, 
cu un prieten, pe teme 
fiți îngrijorat. Pe oces

eu 
de 
Fe-

te teme, n-cm văzut încă doi oameni de 
acord I in ediția 1956 a campionatului 
Diviziei A de fotbal s-au înregistrat a- 
ceste rezultate : C-C.A. (Steaua) — Di
namo Bacău 8—0 (la Bacău !) și C-CA. — 
Dinamo Bacău 0—1 (la București !). 
Altfel, fotbalul n-ar mai fi— fotbal.

LAN CU DAVID, FETEȘTI. Am citit 
interes rîndurile o’v. : „Sint profesor 
matematică la Școala generală din 
tești, îmi place foarte mult tirul și vreau 
să dezvolt și la copii dragostea 
acest sport frumos. De aceea, 
gîndit să înființez un cerc de 
puști cu aer comprimat. Avem o 

pentru 
m-am 

tir cu 
pușcă

rări — Politehnica, C.S.U. Ga
lați — „U- Cluj-Napoca, I.K.F s,
— „U“ Craiova.

Aurelian BREBEANU

FEMtMN

IAȘI, C (prin telefon). — Sala 
Sporturilor din localKate a găz
duit partidele etapei a H-a a 
campionatului feminin. Cea mai 
disputată partidă a zilei a fost 
cea dintre I.E.F.S. și ,L’“ Craio
va. După aproape două ore și ju
mătate de joc eraiovencele au cîș
tigat cu 3—2 (11, —9, S, —8, 10). 
la capătul unui meci de luptă cu 
multe faze spectaculoase. De la 
învingătoare s-au remarcat Ma
ria Popa, Li liana Pasca, Aurora 
Popența, Marilena Cîrțan, iar de 
la I.EJ’.S., Doina Stoian.

Alte rezultate: C.S.U. Galați
— Spartac 3—1 (—11, 12, 7, 3), 
Rapid — Medicina 3—0 (6, 11. .’1 
Dinamo — Constructorul 3—0 (K, 
11. 6), _U" Timișoara — CJS.M. 
Sibiu 2—3 (—3, —8, 14, 10, —11), 
Penicilina Iași — Farul Constanța 
3—0 (9, 9, 11), I.E.F.S. — C.S.M. 
Sibiu 3—2 (10, 2, —8, —3, 12) — 
meci disputat joi seara.

Sîmbătă de la ora 8,30 sînt pro
gramate meciurile : Medicina — 
C.S.U. Galați, Spartac — Iăt.F.S., 
_U“ Craiova—„U“ Timișoara ; de 
la ora 15,30 : Farul — Dinamo, 
C.S.M. Sibiu — Penicilina, Con
structorul — Rapid, iar dumini
că : „U“ Timișoara — Spartac, 
Medicina — Constructorul, CJS.U. 
Galați — I.E.F.S., Dinamo —
C.S.M. Suceava, Penicilina — „U*  
Craiova, Rapid — Farul.

Iulian CAKAIMAN, coreap.

Luna aceasta au loc înscrierile 
pentru Cursurile teoretice la pla
norism, parașutism și zbor cu 
motor, care vor funcționa înce
pi nd din luna ianuarie 1975. în
scrierile se fac la toate aeroclu
burile din țară. Informații se pot 
obține la aerocluburi, Consiliile 
pentru educație fizică și sport 
județene, municipale șl orășe
nești precum și la 
U.T.'C. județene, municipale 
orășenești.

comitetele
V

2 525-2 427 p.d. (la Bâicoi) și 2 463-2 438 
p.d. (la Cimpina). S-au remarcat : Elena 
Bîrligea — 447, Eleonora Nlcolescu — 
435, Par a schi va Pâunescu — 428, Elena 
Sofia Ibis — 413 (Petrolul), ludit Goidog 
— 440, Eva. Varnay — 437 și Tiborne Sxi- 
lassy — 427 (Ferencvaros).

RUGBY »CUFA OUMMA-. Recent.
v clubul Olimpia a ©rgartizat o 

competiție pentru juniorii bucureșteni. 
Scopul principal : selecționarea celor 
mai talentați tineri jucători din Capitală 
în vederea alcătuirii lotului F.I.R.A. ’75. 
Dupâ ultima întîlnire, antrenorul federal 
Valeriu Irimescu se declara mulțumit de 
reușita competiției-triaj • CURS DE 
ARBITRI. Comisia Municipală Bucyreștî 
pregătește un curs de formare a noi 
arbitri, cu începere de la dala de 14 
ianuarie. înscrierile se fac zilnic, între 
orele 11—13, la C.M.B.E.F.S. (tov. prof. 
Dinulescv).

de acest fel și vrem sâ mai cumpăram 
vreo două. Poate ne spuneți dv. unde 
am găsi o broșura care sâ ne ajute ia 
amenajarea unui poligon**. Adresați-vâ, 
în primul rînd Federației (Vasile Conta 
16) pentru ca, primind recomandarea 
ei, să puteți procura puști cu aer com
primat, de la Asociația generala a vî- 
nători lor. Câutați in librării lucrarea 
„Tineretul și tirul" de ing. Petre Cișmî- 
giu, antrenor emerit. Vă dorim reușită 
și așteptăm noi vești.

MART1AN DODU, BRĂILA. Cea mal 
lungă „domnie" pugilisticâ a avut-o Joe 
Louis, considerat de foarte mulți drept 
cel mai bun boxer al tuturor timpurilor. 
El a deținut titlul tîmp de 12 ani și ju
mătate !

ANTON JURCA, BUCUREȘTI. Chiar o 
jucătoare de lot nu se naște peste 
noapte * Jucătoarea du popice Marga
reta Câtineanu, ciștigătoarea xnpetiției 
internaționale ..Cupa Carpațl" nu este 
alta cecît Margareta... Bor'ei, care s-a 
căsătorit recent cu colegul ei de lot. 
Alexandru Câtineanu. Sîntem, desigur, 
în asentimentul dv. sâ le urâm noroc și 
prosperitate.

DAN PRECUP, BUCUREȘTI. Clteva de
finiții reușite :

Pat = mobila șahistâ
Ghid = ins care te poartă pe drumuri 
Fanion = fluierul arbitrului de tușă 
Pura șut ist = sportiv picat din cer

Ilustrații : N. CLAUDIU
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MIINt
MECIURILE DE HOCHEI

SĂ GĂZDUIASCĂ

ROMANIA - R. D GERMANA
ii

MECIUL DE ȘAH
FISCHER KARPOV

Astăzi la Dresda și mîine la 
Weisswasser se vor disputa două 
interesante meciuri dintre forma
țiile reprezentative de hochei ale 
R. D. Germane și României. Se
lecționata țării gazdă, participantă 
cu un sezon în urmă la jocurile 
grupei A a C.M., se prezintă acum 
ca principală favorită a grupei B, 
în care evoluează și formația țării 
noastre. Hocheiștii din R. D. Ger
mană au întreprins recent un tur
neu în Austria, cîștigînd două

jocuri cu 7—4 și 6—2 în fața echi
pei țării gazdă.

Selecționata României a plecat 
joi dimineața pe calea aerului spre 
Berlin, de unde s-a îndreptat spre 
Dresda. A făcut deplasarea între
gul lot, lipsind doar portarul Ne- 
tedu (înlocuit cu Morar), care are 
o fractură la mină. La ultimul an
trenament de la București (joc cu 
o combinată Steaua—Dinamo) o 
formă bună au manifestat loniță, 
Justinian, Tureanu, Costea, Nistor, 
Mikloș, Bașa și V. Huțanu.

® 0 nouă schimbare: Newcombe inlocuit cu Rosewail I

PRIMELE MECIURI
IN TURNEUL FINAL
AL C. C. E LA POLO

Vineri seara au început la 
Belgrad, în piscina acoperită Ban- 
jica, întrecerile turneului final al 
celei de a XlI-a ediții a Cupei 
campionilor europeni la polo.

în prima partidă, marea favo
rită a competiției Partizan Bel-

grad (de ori cîștigătoare a Cu-*
pei) a întrecut fără dificultate pe 
campioana 
Hilversum,
2—2,

Olandei, 
cu 7—4

De Robben 
(2—1, 2—0

1—1). Poloiștii iugoslavi au 
opus adversarilor un sistem de
fensiv solid și au atacat In forță, 
succesul lor conturîndu-se evident 
chiar din primele reprize. Au în
scris : Rudici 3, Sofijanici, Bela-

Sînt posibile noi modificări pe 
lista participanților la ultimul tur
neu de tenis al anului, Masters-ul 
programat între 10 și 15 decem
brie la Melbourne. O știre sosită 
alaltăieri, în cursul nopții, anunță 
indisponibilitatea de ultimă oră a 
asului australian John Newcombe, 
singurul reprezentant al țării gaz
dă. El ar urma să fie înlocuit de 
un nume nu mai puțin celebru, re
dutabilul Ken Rosewall.

între timp, ceilalți participanți 
la „Turneul campionilor" continuă 
să sosească la Melbourne. Cei mai 
„grăbiți" s-au arătat Guillermo Vi
las — cîștigătorui Marelui Premiu 
FILT — și rivalul său, apropiat ca 
vîrstă, Bjorn Borg. Ei sînt primii 
care au ieșit pe „centralul" stadio
nului Kooyong, căutind desigur să 
compenseze, prin antrenamente a- 
sidue, lipsa lor de experiență în 
jocul pe gazon

De remarcat că pentru prima 
oară Masters-ul se desfășoară pe 
un teren cu gazon, în aer liber.

■Ar
Au continuat întrecerile turneului 

de la Adelaida, tn proba de simplu 
masculin : Borg — Machette 6—1, 
6—1 ; Parun — Elschenbroich 6—7, 
6—3, 6—2 ; Metreveli — Spear 6—2, 
3—6, 6—3. tn sferturile de finală ale 
probei feminine : Morozova a elimi-

nat-o cu 6—0, 6—1 pe Mappin ; s-au 
mal calificat pentru semifinale Go- 
olagong, Frommholtz și Sawamatsu.

★
Anul viitor. Campionatele interna

ționale ale Franței de la Roland 
Garros vor fi deschise tuturor ju
cătorilor amatori și profesioniști. 
Astfel se încheie diferendul dintre 
federația franceză și organizația a- 
mericană W.T.T. (campionatul inter- 
orașe). iar Jimmy Connors va pu
tea lua parte la turneul de la Pa
ris. Confirmarea oficială a acestei 
hotărlri o va prezenta președintele 
federației franceze. Ph. Chartrier, 
cu ocazia „Turneului campionilor" 
de la Melbourne.

Potrivit știrilor transmise 
agențiile de presă, în cazul 
actualul campion mondial de șah. 
americanul Bobby Fischer, va ac ■ 
cepta condițiile de joc ale foru
lui internațional și-1 va întîlni pe 
șalangerul său, Anatoli Karpov, 
atunci meciul va avea loc 
cursul anului viitor. Pînă în 
zent, 5 țări : Suedia, Filipine, 
xic, Porto Rico și Italia s-au 
rit să găzduiască această întîlni - 
re. Tn ultimul moment, la 
țârilor care candidează la orga
nizarea meciului s-au mai adău
gat Iranul și Venezuela. în cursul 
unui interviu, dr. Max Euwc, 
președintele Federației internațio
nale, a declarat că orașul care 
va găzdui meciul Fischer — Kar
pov va fi desemnat pînă la 2 ia
nuarie 1975.

de 
că

în 
pre- 
M- 
of e

lista

A

C. Hoduț, N. Ploieșteanu, Gh. llie,
cei mai buni din echipa țării noastre

ST AST
IN „CUM

MONDIALA"
LA SCHI

ANNEMARIE PROLL-MOSER

PE LOCUL 7
IN PRIMA PROBA

DE COBORIRE!
de schi a fost deschis 

feminină de coborîre 
la Val 

contînd

măriei, Sandici, Marovici de la
învingători Și Stroboer 3, VV.
Hermsen de la învinși. Corect ar-
bitrajul lui Exerov (Bulgaria).

Seara tîrziu, la închiderea e-
diției, am primit și rezultatul me
ciului Dinamo București — O.S.C. 
Budapesta. La capătul unui joc 
echilibrat, campioana Ungariei a 
cîștigat cu scorul de 8—6 (4-—3, 
1—-0. 2—1, 1—2). Au marcat i 
Szivos 2, Sudar, Bodnar, Vindisch 
2, Gal 2 (O.S.C.) și Zamfirescu 3, 
Popescu, Nastasiu, Lazăr (Dina
mo). A condus A. Angella (Franța).

Astăzi sînt programate parti
dele Dinamo București — Parti
zan Belgrad și De Robben Hil
versum — O.S.C. Budapesta.

Șase luptători români
la turneul de la
Kladova (Iugoslavia)

Sîmbâtă și duminică, la Kladova 
(Iugoslavia), se vor disputa între
cerile tradiționalei competiții de lup
te greco romane „Turneul campioni
lor”. La acest concurs vor lua par
te și 6 sportivi români : Nicolae 
Horniceanu (52 kg.), Ion Dulică (62 
kg), Gheorghe Ciobotaru (74 kg.),
Zaharia Felea (82 kg). Florea Chițu 
și Ștefan Stîngu (4-100 kg). Luptă
torii noștri sînt însoțiți de antreno
rul Cornel Petrescu.

Sezonul 
cu proba 
din cadrul concursului de 
d’Isdre, primul concurs 
pentru ediția 1974—1975 a „Cupei 
Mondiale". Victoria a 
sportivei austriece Wiltrud Dre
xel, cronometrată In 1:25,90, ur
mată de elvețianca Bernadette Zu- 
briggen — 1:26,16 și franțuzoaica 
Danielle Debernard — 1:25,74.
Deținătoarea trofeului, cunoscuta 
campioană austriacă Annemarie 
Proll-Moser s-a situat pe locul 
7, cu timpul de 1:27,75. Pîrtia a 
măsurat 2150 m. cu o diferență 
de nivel de 555 m.

Proba masculină 
riaș a fost cîștigată 
italian Piero Gros 
două manșe a realizat cel 
bun rezultat i 3:10,03. 
in clasament i Ingemar Stenmark 
(Suedia) cu 3:10,9 și Erik Haker 
(Norvegia) — 3:11.2.

revenit

de slalom u- 
de schiorul 

care în cele 
mai 

Au urmat
Pe pirtiile din Alpi a început sezonul oficial al concursurilor de schi. La 
Montgenevre (Franța), prima probă de coborire contind pentru Cupa Eu
ropei a fost cîștigată de Michael Veith (R.F.G.) — in centrul imaginii — 
încadrat de austriecii Anton Dorner (locul 3 — in stingă) și Kurt Engstler 

(locul 2)

„DESCOPERIREA 
ANULUI"

La Frunze, In capitala 
Kirghiziei Sovietice, s-a 
confirmat talentul excep
țional al unui tînăr atlet 
In vîrstă c"e 22 de ani din 
Moscova, Anatoli Gracev, 
pe care specialiștii 11 nu
mesc „descoperirea anu
lui". La întrecerea a 40 de 
decatloniști, Gracev s-a 
dovedit cel mai bun, cu 
un total de 7994 puncte. 
Iată rezultatele sale par
țiale : 10,6 — 100 m; 7,56 
m — lungime : 14,25 m — 
greutate; 
țime; 49,4 
110 mg;
3,90 m — prăjină; 55,88 m 
— suliță: 4:39,8 — 1 500 m.

Cu performanța sa, Gra
cev nu e întrecut anul a- 
cesta In Uniunea Sovietică 
decît de cunoscutul Inter
național Leonid Litvinenko 
(8122), iar în lista 
lă pe 1974 el se 
al 7-lea.

2,01 m — înăl- 
- 400 m; 14,5 — 
45.80 m — disc;

mondia- 
clasează

DUPĂ 47 DE ANI..

...apare din nou un te- 
nisman în fruntea listei 
celor mal buni sportivi 
suedezi. Intr-adevSr. tra
diționala anche‘* -

Iul „Svenska Dagbladet" 
din Stockholm 11 desem
nează pe Bjorn Borg ca 
sportivul nr. 1 al anului 
1974. învingătorul de la 
Roland Garros și Roma, 
finalistul Circuitului WCT 
de la Dallas, primește o- 
norurile compatrioților săi.

grup de 13 țineri, acuzați 
de a fi produs dezordini 
cu ocazia unui meci din 
localitate, obligînd specta
torii pașnici să părăsească 
tribunele.

Procese contra celor ce 
poluează fotbalul englez 
au fost Inițiate de aseme-

Pugiliștii români s-au înapoiat 
din turneul efectuat în R. P. D. 
Coreeană, unde au susținut două 
întîlniri în compania reprezenta
tivei țării gazdă. în primul meci, 
boxerii români au obținut vic
toria cu scorul de 6—3. iar în cel 
de-al doilea, scorul a fost favora
bil gazdelor : 5—4. Ambele reu
niuni au fost organizate la Phe
nian și — așa cum ne-a declarat 
antrenorul emerit Ion Popa care 
a însoțit echipa — au fost urmă
rite de un număr impresionant 
de mare de spectatori. La prima 
gală au asistat circa 12.000 de iu
bitori ai sportului cu mănuși, iar 
la cea de-a doua aproape 15.000 1

La succesul echipei române din 
prima întîlnire au contribuit ! 
Niță Bobu, Mircea Tone, Nîcolae 
Ploieșteanu. Ilie Gheorghe, Cor
nel Hoduț și Ion Fuicu, care au 
obținut victorii aplaudate de mi
ile de spectatori (Ploieșteanu și 
Hoduț au învins prin abandon). 
Alexandru Turei, Ion Mocanu și 
Pavel Istrate au fost învinși la 
puncte (s-au disputat meciuri nu
mai la 9 categorii, gazdele ne-

Vineri, în cadrul reuniunii reprezen
tanților 
Balcani 
turneul 
tineret 
să aibă 
forului 
Meciurile 
și 28 iunie în orașul Haskovo. Echi
pele au fost repartizate în două gru
pe după cum urmează : grupa A : 
Iugoslavia, Grecia, Albania ; grupa 
B : România, Bulgaria, Turcia.
Turneul 
handbal 
încheiat 
Sosnica 
sitatea Iași 
Halle (R. 1 
zi a competiției Universitatea Iași a 
întrecut cu îl—3 (5—7) echipa Hal
loren Halle.

federațiilor de fotbal din 
de la Sofia, s-a stabilit ca 
balcanic pentru echipe de 

(jucători pînă la 23 de ani), 
loc anul viitor în organizarea 
de specialitate din Bulgaria, 

se vor desfășura între 22 j

internațional feminin fie 
desfășurat la Katowice s-a 
eu victoria echipei poloneze 
Giiwice, urmată de Univer- 

i și formația Halloren 
D. Germană)). în ultima

reprezentanți la semigrea șlavînd 
grea).

în cea de-a doua întîlnire, în 
echipa țării gazdă au fost păstrați 
boxerii care obținuseră victorii, 
iar ceilalți au fost înlocuiți, For
mația României a fost aceeași. K» 
Biong Uc, o excelentă „semi- 
muscă", l-a depășit din nou pe A. 
Turei, iar Zang Ho Eion și Zans 
Bon Muu 
vingători 
canu și, 
De altfel, 
turisea I. 
Jocurilor
Cu long Zo (l-a învins la pr.r.cte 
Pe N. Robu, în partida a d'-ia) 
și ceilalți trei cîștigători In am
bele meciuri au fost cei mai v i 
loroși sportivi din echipa țării 
gazdă.

Dintre pugiliștii români, cea 
mai frumoasă comportare au a • 
vut-o (în această ordine) : Cor-'i 
Hoduț, Nîcolae Ploieșteanu. Ilin 
Gheorghe, Ion Fuîcu și Mircea^ 
Tone (în cea de-a doua întilninf 
a fost frustrat de decizie).

au terminat iarăși In- 
în partidele cu I. Mo- 
respectiv Pavel Istrate.
— după cum ne măr- 
Popa — cîștigătorul
Asiatice la- ..muscă'4.

TELEX e TELEX

«ic, impteună cu alte dojâ 
noi probe feminine ; 400 m 
garduri și ștafeta de 4x400 m.

Viitoarele campionate vest- 
germane se vor desfășura in 
doar două zile (probele de 
10.000 m pentru bărbați șl 
3000 m p-ntru femei fiind pro
gramate la alte date). S-au

sionlști „Circul alb". După 
cum se știe, la ultimele 
campionate rrtondiale de 
schi alpin de la St. Moritz 
(1974), Andrzej Bachleda a 
obținut medalia de argint 
la combinata alpină.

Aceeași anchetă îl clasa 
tn fruntea listei, în 1927, 
pe Lennart Bergelin, pre
decesorul actualului as 
suedez al rachetei și vred
nicul său antrenor de azi. 

de 
iu—

Un frumos schimb 
ștafetă, la distanță de 
mătate de secol I

DEPOLUAREA 
FOTBALULUI BRITANIC

întrucît măsurile foruri
lor conducătoare ale fotba
lului britanic s-au dovedit 
ineficace în fața valului de 
huliganism care devastea
ză stadioanele, a venit rîn- 
dul tribunalelor să-și spu
nă asprul lor cuvînt. Ast
fel, judecătorii din Nottin
gham au condamnat la în
chisoare pe diferite ter
mene și severe amenzi un

FOSTUL CAMPION 
OLIMPIC...

nea la ondra, Birmingham, 
Bristol și în unele orașe 
mai mici, unde o serie de 
scandalagii au fost aduși 
direct de la stadion pe 
banca acuzării, primind 
pedepse severe pentru dez
ordini în loc public. Efec
tele nu au încetat să
facă simțite, ultimele me
ciuri din campionatul bri
tanic desfășurîndu-se fără 
perturbări.

se

înăsprit mult haremurile O- 
bligatorii pentru a putea par
ticipa la campionatul 
De pildă, standardul a ajuns 
la 10,4 pentru 100 m și la 
2,07 m pentru săritura ie 
înălțime.

Sn introdus șl campionatul 
pe echipe, pentru care s-au 
calificat cite 18 formații fe
minine și masculine.

țârii.

...în concursul de cal cu 
minere la J. O. din 1S34 x 
și 1963. gimnastul iugo
slav Miroslav Cerar, a fost 
ales, recent, membru în 
Prezidiul Comitetului O- 
limplc al R.S.F. Iugo
slavia.

DE 15 ORI 70 M

CAMPIONATUL 
FEMEILOR REZISTENTE

BACHLEDA LA „CIRCUL 
ALB"

Federația vest-germană de 
atletism a luat în ultima vre
me măsuri interesante, chiar 
novatoare în unele domenii. 
D* pildă, a fost oficializa* 
campionatul feminin al țării 
<a maraton (I) care se ada
ugă acum programului cla-

Potrivit unei știri publi
cate de cotidianul ‘ ~ "
dar Mlodych" din 
via. schiorul alpin 
Andrzej Bachle'da 
stă de 27 de ani, 
din Zakopane) ar 
citat federației sale permi
siunea de a se alătura 
grupului de schiori profa.

'„Sztan-
Varșo- 

polonez 
(în vîr- 
originar 
fi soli-

Anul acesta, în Uniunea 
Sovietică, numărul arun
cătorilor de ciocan care 
au atins performanța de 
70 m s-a rid’cat la 15. Ul
timii performeri sînt : 
Aleksandr Kozliov din 
Stavroool — cu 71,92 m, 
Ivan Kunovskj din Grodno 
— cu 71.60 m și Ser gliei 
Korolev din Ijevsk — cu 
70,86 m. De asemenea, U- 
niunea Sovietică înregis
trează acum pe cel de al 
17-lea triplusaltist care în
trece limita de 16,50 m î 
Stanislav Peniaev, care a 
realizat 16,74 m.

Un lot de gimnaste sovietice, în 
frunte cu celebra campioană mon
dială și olimpică Olga Korbut, se 
află în aceste zile în Australia. 
Dună demonstrația făcută în orașul 
Perth, 
volua în 
la Adelaida, 
Canberra.
în runda a 
masculin de 
se desfășoară la Leningrad, 
"maestru Lev Polugaevski l-a învins 
pe Mark Taimanov, Balașov a cîști- 
gat la Grigorian, iar Dvorețki la 
Vasiukov. Â fost consemnată remi
ză în partidele Kuzmin — Tal șl 
Țeșkovski — Romanisin. Celelalte 
trei partide ale rundei s-au între
rupt. în clasament, pe primul loc a 
trecut din nou Mark Dvorețki, care 
totalizează 3 p.
Anul viitor, în cursul 
selecționata masculină 
Angliei va întreprinde 
două săptămîni în R.
S-a stabilit ca meciul 
tru titlul de campion 
categoria pană dintre 
tonio Jimenez, deținătorul _______
și italianul Elio Cotena să aibă loc 
la Neapole. întîlnirea se va desfă
șura la 18 decembrie.
Ultima probă din cadrul concursu
lui internațional de obstacole care 
a avut loc în Berlinul Occidental a 
fost cîștigată de englezul Harvey 
Smith. Acesta, pe calul „Sal^dor*, 
a parcurs traseul în 34,1, fără nici o 
penalizare. David Broome (Anglia) 
s-a clasat pe locul 2.
Federația italiană de ciclism l-a de
semnat pe Francesco Moser cel mai 
bun rutier din Italia pe anul 1974. 
Moser a totalizat, în urma curselor 
disputate în acest sezon, 281 p. Pe 
locurile următoare s-au situat în 
clasament Franco Bitossi — 184 p 
și Enrico Paoloni — 182 p. Felice 
Gimondi s-a clasat pe locul 5, cu 
119 p.
Cicliștii polonezi și-au început an
trenamentele în vederea celei de a 
28-a ediții a „Cursei Păcii” Berlin — 
Praga — Varșovia. Din lotul selec- 
ționabililor fac parte 16 cicliști în 
frunte cu J. Kaczmarek, J. Ko
walski, T. Mytnik, M. Nowicky, R. 
Szurkowski și alții.
Vineri seara în cadrul lucrărilor Uni
unii europene de fotbal (U.E.F.A.) 
de la Budapesta s-a stabilit ca fi
nala ,,Cunei campionilor europeni'* 
să aibă loc anul viitor la 28 mai la 
Paris. Finala „Cupei cupelor” se va 
desfășura la 14 mai la Basel

glmnastele sovietice vor 
concursuri

Sydney,

____  e- 
demonsftțative 
Melbourne șl

patra a 
șah al

campionatului
U.R.S.S., care

marele

lunii iulie, 
de baschet a 
un turneu de 
P. Chineză.
de box pen

al Europei la 
spaniolul An- 

centurii
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