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aianuarie 1975, 
Comitetului Po-
C.C. al P.C.R.,

ziua de 17 
loc ședința 
Executiv al 

de tovarășul Nicolae 
secretar

în 
avut 
litic 
prezidată 
Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv 
dezbătut și 
Consiliului 
reglementarea unor probleme spe
cifice care decurg din aplicarea 
Legii retribuirii după cantitatea 
și calitatea muncii în diferite sec
toare ale activității economice și 
social-culturale.

De asemenea, Comitetul 
Executiv a adoptat unele 
decurgînd din Legea cu 
la realizarea, exploatarea, 
ținerea și finanțarea amenajărilor 
de irigații și celelalte lucrări de 
îmbunătățiri funciare, 
ducă Ia aplicarea mai 
prevederilor legale, la 
protecției și ridicarea 
de producție a pămîntului, 
cipalul mijloc de 
agricultură.

Comitetul Politic 
probat înființarea 
„Metroul București", 
Consiliului de Miniștri, 
obiect activitatea de proiectare și 
executare a metroului în munici
piul București.

Comitetul Politic 
ascultat și aprobat 
legației 
actual 
pentru 
Europa 
legației 
toare a

De asemenea, 
și aprobată informarea Ministeru
lui Afacerilor Externe cu privire 
la participarea delegației Repu
blicii Socialiste România la nego
cierile de la Viena asupra redu
cerii trunelor și armamentelor în 
Europa Centrală.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca delegațiile române par
ticipante Ia tratativele de la Ge
neva și Viena să se conducă după 
orientările stabilite de Congresul 
al XI-lea al P.C.R., cuprinse în 
Raportul prezentat Congresului 
de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Politic

al

a 
aprobat propunerile 

de Miniștri privind

Politic 
măsuri. 
privire 
între-

care să 
fermă a 
sporirea 

capacității 
prin- 

producție în

Executiv a a- 
întreprinderii 

subordonată 
avînd ca

Executiv a 
raportul de- 

românc privind stadiul 
a! lucrărilor Conferinței 
securitate și cooperare în 
șî a stabilit directivele de- 
pentru perioada urmă- 

ncgocierilor de la Geneva, 
a fost ascultată

în ziua de 17 ianuarie 1975 a 
avut loc ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Frontului 
Unității Socialiste.

în cadrul Biroului Executiv a 
fost prezentată o informare cu 
privire la stadiul pregătirii alege
rilor de deputați în Marea Adu
nare Națională și Consiliile popu
lare județene, municipale, orășe
nești și comunale. Biroul Execu
tiv și-a exprimat satisfacția pen
tru faptul că organele centrale și 
locale ale Frontului Unității So
cialiste, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, desfă
șoară o intensă activitate politică 
și educativă în vederea desemnării 
drept candidați ai Frontului Uni
tății Socialiste' a celor mai buni 
muncitori, țărani, intelectuali, oa
meni ai muncii reprezentînd toate 
categoriile sociale, fără deosebire 
de naționalitate, pregătirii și or
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unorsă participe activ la găsirea 
soluții care să ducă Ia realizarea 
pe continentul european a unui 
climat de pace și securitate, la 
așezarea relațiilor dintre state 
pe baza respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, să excludă folo
sirea forței și a amenințării cu 
forța din raporturile interstatale, 
să dea garanție fiecărui popor că 
se va putea dezvolta în mod li
ber, la adăpost de orice ingerințe 
și agresiuni, să ofere o temelie 
trainică promovării largi ș 
grădite a colaborării și 
rîi politice, economice, 
științifice și culturale între toate 
statele. Deiegația română la Con- 

1 ferința de la Geneva va acționa 
în continuare cu fermitate pentru 
încheierea • cu succes a lucrărilor, 
pentru ținerea ultimei faze la cel 
mai înalt nivel, pentru asigura
rea, în continuare, într-un cadru 
organizatoric corespunzător, a 
procesului de edificare a secu
rității și dezvoltare a colaborării 
pe continent.

în acest cadru, Comitetul Po
litic Executiv a reafirmat hotărî- 
rea României Socialiste dc a mi
lita în continuare pentru inten
sificarea activității politico-diplo- 
matice, în vederea soluționării 
problemelor care mai stau în 
fața Conferinței de la Geneva, 
pentru mobilizarea maselor largi 
populare la eforturilo generale 
consacrate înfăptuirii securității 
Pe continent, în spiritul intereselor 
popoarelor, 
țelegerii în 
lume.

Comitetul 
discutat și 
bleme in 
alegerilor 
Adunare 
Populare.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărîț eliberarea generalului lo
cotenent Opriță Constantin din 
funcția de secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei și a 
numit în această funcție pe ge
neralul maior Gomoiu Gheorglie. 

în cadrul ședinței, au fost re
zolvate, dc asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.

și neîn- 
cooperă- 
tehnico-

ale colaborării și în- 
Europa și în întreaga

Politic Executiv a 
rezolvat unele pro- 

legătură cu pregătirea 
de deputați în Marea 

Națională și Consiliile

stabi- 
să fie 

către 
Socia-

ganizării în cele mai bune condi- 
țiuni a campaniei electorale și a 
alegerilor de la 9 martie. în con
tinuare, Biroul Executiv a 
lit măsurile care urmează 
luate pe mai departe de 
consiliile Frontului Unității
liste pentru buna desfășurare a 
campaniei electorale și alegerilor 
în Marea Adunare Națională și 
Consiliile populare.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste a aprobat în unanimitate 
propunerile privind candidații 
Frontului Unității Socialiste în 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională.

De asemenea, Biroul Executiv a 
discutat și aprobat Manifestul 
Frontului Unității Socialiste adre
sat cetățenilor țării cu prilejul 
alegerilor de deputați în Marea. 
Adunare Națională și Consiliile 
populare, care vor avea loc la 9 
martie 1975.

Marți și miercuri, in Capitală, selecționata

de hochei a României intilnește pe S.V. Brno
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SCRIMA ?
® Un obiectiv clar: mai multe medalii și puncte decît la Miinchen ! @ La toate probele;
echipe tinere, cu un potențial ridicat ® Intensitate și calitate, într-un volum de muncă

sporit ® Necesitate stringentă—individualizarea antrenamentelor © Suita testelor preolimpice

C
u o singură excepție (Tokio, 1964), scrima românească a fost 
prezentă pe tabelele de onoare ale ultimelor 5 ediții ale J.O., 
contribuind la bilanțul general al delegației țării noastre, prin 
medalii și puncte. Deci, un important element de referință. la 
valoarea constantă a acestei discipline olimpice, în care spor
tivii români s-au afirmat cu pregnanță și autoritate în ultimele 

două decenii.
în curba ascendentă a rezultatelor din perioada 1967—1974, în care 

scrima românească a obținut în marile competiții internaționale 127 de 
medalii (din care 61 de aur), anul 1974 s-a încheiat, de asemenea, cu 
un bilanț dătător de speranțe : 2 medalii de aur la C.M. de tineret, o 
medalie de bronz și două locuri patru la C.M. de seniori, o meda
lie de bronz în Cupa campionilor europeni și 14 medalii (din care 
7 de aur) la Jocurile Balcanice. De pe această platformă au abordat 
scrimerii noștri fruntași, încă din toamna anului trecut, pregătirile pentru 
acest an, în perspectiva lui Montreal 1976.

„FLORETISTELE Șl SABRERII
AU ȘANSE REALE LA MEDALII"

Dionisie TEPȘAN, secretar gene
ral al Federației române de scrimă: 
„Imediat după J.O. de la Miin- 
chen, în fața federației noastre s-a 
pus problema menținerii sau nu a 
garniturilor reprezentative exis
tente, cu care obținusem multe re
zultate de prestigiu. O analiză pro
fundă a situației, ținînd cont în

I Aruncă la poartă Rodica Bunea
(I.E.F.S.)
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spccial de perspectiva Olimpiadei 
din 1976, ca și de direcțiile princi
pale de dezvoltare a scrimei pe 
plan mondial, ne-a determinat să 
optăm pentru menținerea în lotu
rile reprezentative numai a acelor 
sportivi apți să traverseze cu suc
ces exigențele crescute ale unui 
nou ciclu olimpic, alături de aceș-

tia fiind promovate elemente ti
nere, valoroase. în acest sens, 
ne-am și stabilit obiectivele. Ast
fel, pentru anii 1973 și 1974 sar
cina noastră principală a constat 
în încadrarea treptată a tineretu
lui in echipele reprezentative, in 
omogenizarea acestora, in sporirea 
experienței internaționale a celor 
mai noi candidați la titularizare. 

folosit da 
stabilit, 

în „focul" 
mondiale.' 
reprezen-

în această idee, ne-am 
calendarul internațional 
trimițînd cu regularitate 
luptei cu elita scrimei 
și pe cei mai talentați 
tanți ai „noului val“ de la noi.

Cu mai puțin de {toi ani înaintea 
examenului olimpic, putem spune 
că dispunem la TOATE probele de 
echipe tinere, cu un potențial ridi
cat. Rezultatele obținute la C.M. 
de tineret (locurile I : Petru Kuki 
— floretă, și Ion Pop — sabie) 
ca și cele de la C.M. de seniori 
confirmă această afirmație.

1975 trebuie sil ne dea răspunsul 
la întrebarea : la ce probe vom 
participa la Montreal și pe ce re
zultate putem sconta acolo ? Deo
camdată, avem certitudinea unei 
participări cu șanse reale de acces 
pe podium doar la două probe, flo-

(Continuare in pag. 4-5)

in Divizia A de handbal feminin

I.E.F.S. A CÎȘTIGAT LA SCOR (17-9) 
DERBY-UL CU „U" BUCUREȘTI

17 (prin 
amiază au 

din 
întrecerile ultimului

feminin. 
BUCUREȘTI 
a gîndit bi- 
care-1 avea 

Uni- 
un joc

REZULTATE TEHNICE
Mureșul Tg. Mureș — Progresul 

14—14 (7—3), Constructorul Timișoara
— Sparta Mediaș 19—8 (8—4), Confec
ția — Rapid București 13—10 (5—3), 
I.E.F.S. — ,,U* București 17—9 (6-5), 
,,U'* Timișoara — Textila Buhuși 
22—10 (8—4) „U" lași — Voința Odor
hei. 16—14 (8-5).

PROGRAMUL DE AZI
Spartă Mediaș — Confecția, Rapid 

București — Mureșul Tg. Mureș, „U“ 
București - Constructorul Timișoara, 
Voința Odorhei — Textila Buhuși. 
,,U" Timișoara — I.E.F.Ș., Progresul
București — „U" lași.

CLUJ — NAPOCA, 
telefon). Vineri după 
continuat în Sala sporturilor 
localitate 
turneu pe teren acoperit din Di
vizia A de handbal

I.E.F.S. — „U“
17—9 (6—5). I.E.F.S. 
ne meciul dificil pe 
de susținut în compania
versității București. Cu 
activ și mobil în apărare (Nata
lia Alexandrescu și Doina Radu 
au avut, pe rînd, sarcina de a o 
anihila pe Simona Arghir, chiar 
cu prețul unor eliminări care au 
însumat 11 minute) și cu un sis
tem ofensiv care și-a construit cu 
răbdare atacurile, folosind pă
trunderile individuale și șuturile 
prin surprindere, I.E.F.S. s-a de
tașat din min. 27 de tenacele său 
adversar. „U“ București n-a 
avut astăzi verva de altădată, 
iar pierderea șansei de a se apro
pia de adversar 1-a redus mult 
potențialul, i-a tăiat aripile. A 
fost un meci dîrz. dar nu aspru, 
un spectacol agreabil. Aujnarcat t 
Boși 5, " '
Frîncu, 
pentru 
2, Nițu

Au condus foarte bine P. 
ligeanu și D. Racoveanu 
rești). '

MUREȘUL TG. MUREȘ — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 14—14 
(7—8) ! Surpriză realizată de... 
Progresul, care a condus cu 14—10, 
dar n-a. reușit să-și mențină a- 
vantajul în fața modestei forma
ții mureșene. Au marcat : Sz.olosi 
4, Șoș 3.' Butta 2, Pereș 2, Dorgo 
2 și Frîncu pentru Mureșul, Cio
banii 4, Butan 4, Mamiaca 2, Mi- 
hoc 2, Matache și Biro pentru 
Progresul. Au condus bine N. Da- 
nielcanu și I. Nicolae (Ploiești).

CONSTRUCTORUL TI MIȘOAR A 
— SPARTA MEDIAȘ 19-8 (8—4). 
Au înscris : D. Marcov 6, Gheor
ghiu 3, Veseliei 3, Kimmel 2, V.

Gavrilov și 
Constructorul, 
Ciorea și Co- 

___ ,_____  ____ Au condus 
bine VI. Cojocaru și I. Mihăilescu 
(Craiova).

CONFECȚIA
REȘTI 
Pițigoi 
diuc 2 
fecția._ 
rundei, 
tril Rapid.
Radvanyi (Cluj-Napoca) și M. Gre- 
benisan (Tg. Mureș).

„U“ TIMIȘOARA — TEXTILA 
BUHUȘI 22—10 (8—4). Au înscriși 
Cojocaru 8, lordache 5, Ibadula 
5, Pctrovici 3 și Gheorglie pen
tru „U" Timișoara, Mihăilă 3, 
Vicru 3, Florea, Stoleru, Pioara 
și Munteanu pentru Textila. Au 
condus satisfăcător C. Drăgan și 
D. Gherghisan (Iași).

„U" IAȘI — VOINȚA 
1IEI 16—14 (8—5). Au 
Hcrța 4, Cojocărița 4, 
3, Gicovanu 2, Clonțea : 
roaie pentru ,,U" Iași, 
Lakzkovics 3, Tâglaș /și 1 
tru Voința Odorhei. Au 
bine M. Marin și Șt. 
(București).

Marcov 2, Cișmaș, 
Prundaru pentru 
Piters 4, Pralea 2, 
vaci pentru Sparta.

RAPID BUCU-
13—10 (5—3). Au marcat i
5, Constandachc 5, Sere- 
și Neprușel pentru Con- 

Stănișel 5, Buzaș 2, Ama-
Moraru și Gheorglie pen- 

An arbitrat bine P.Radu 4. Bota 3, Bunea 2, 
Lăcustă si Alcxandrescu 
I.E.F.S., Argliir 4. Vasile 
2 si Mereu pentru „U".\\\\\\\\\\\\\\\^
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PATINATORII SENIORI INTRĂ ÎN ARENĂ

duminică, două derbyuri in
CAMPIONATUL ITALIAN DE FOTBAL

Azi, la Galați, semifinalele 
celui ds al doilea turneu 
al „Circuitului României" 

la tenis

Florin Gheorghiu a

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE LUPTE SE VOR DESFĂȘURA 

ÎN SEPTEMBRIE LA MINSK

debutat cu o victorie
in turneul de sah de la Orense t

Cîr-
(Bucu-

ODOR- 
marcat : 

Trandafir 
2 și Ago- 
Miklos 9, 

Hohr pen- 
arbitrat 
Șerban

Hristache NAUM



De la Mihai Redl

râtului, a 
timp 
apropiindu-se 
de consacrare.

Red.1 ! Primul 
Redl-tatăl, por- 
adus echipei de 
României cei 

omul despre

la... Mihai Redl!

LA

VI. M.

■»

DAN PRECUP

jos, 
a fi

pe post de 
ediție a

Î1 
cu 
cel

A 
al

cu această

o ispravă ! 
cele șase 

singur ju

I

de patinaj din 
asupra costu- 
fete — „maxi- 
boruri imense, 

de panglici,

Reporterul riscă să afirme că 
Tudorel Vasile va sări 8 metri. 
Cînd ? înainte, poate, de Montreal...

păstrează 
orele la 
care i-a 

ci și de

ÎNTRECERI DE PATINAJ, IN ACOMPANIAMENT DE... FLAȘNETA

GENERAȚII

g Obișnuita handbalului ar 
fi fost probabil nedumeriți 

$ dacă in titlu am fi scris : 
,. Mihai Redl-Cornel Pcnu- 

g: Mihai Redl“. Această inți- 
ruire a unor nume intrate 
de multă vreme in istoria 

j? de aur a handbalului nos- 
tru ar fi nedumerit prin re- 
venirea lui Redl după Cornel 
Penu, portarul de astăzi al 

Js echipei noastre reprezentati- 
0 ve, ciștigătoare a unui nou 

titlu mondial. S-a decis, 
oare, Mihai Redl, fantasticul 

Ji Mihai Redl, să revină in 
Js arena competițională ? Fi- 
5? rește că nu. Și atunci, care 
Js e secretul ?
Ș? Pur si simplu e vorba de 

doi... Mihai ~ ■
este Mihai 
tarul care a 
handbal a

g . dinții lauri,0 care se spunea că nu poate
îj fi infrint niciodată. El l-a
g: invățat „meserie" pe Penu,0 pe Penu al nostru de azi,

pe portarul-minune al Se- 
lecționatei lumii, pe acela 
care scotea cu zâmbetul pe 
buze șuturi năpraznice ex- 

g: pediate de0 Al doilea
fiul celui

sj portar de
5? - aflat incă1 .......

la nici... 6 metri ! 
Mihai Redl este 
dinții. Și el tot 
handbal. Redl II, 

la virsta junio- 
depășit de citva 

stadiul promisiunilor, 
tot mai mult 

Redl II a 
invățat meșteșugul de portar 
intii de la tatăl lui (ce 
poate fi mai plăcut pentru 
un părinte decît să-și vadă 
fiul urmindu-l cu fidelitate, 
preluindu-i pasiunile și ta
lentul ?),, care i-a fost și 
antrenor. Apoi, Redl II, por
tarul echipei de juniori Di
namo, a început să deprindă 
noi secrete de la Penu, ido
lul de azi al portarilor de 
handbal.

Recent, in sala Floreasca, 
la partida internațională de 
juniori România — Ungaria, 
Mihai Redl II a apărat 
tarile reprezentativei 
noastre, iar aplauzele 
care a fost răsplătit 
subliniat talentul și perspec
tivele. Iată de ce am vorbit 
despre trei generații. Mihai 
Redl de ieri, Cornel Penu 
de azi ți Mihdi 
miine...

Horia ALEXANDRESCU

încearcăRândurile de mai jos 
să vă apropie, stimați cititori, pe 
cel pe care reporterul riscă să-l 
numească... Bob Beamon-ul — 
scuzați cuvîntul ! — românesc al 
săriturii în lungime. Se numește 
Tudorel Vasile, are 18 ani și ju
mătate, este elev în clasa a Xl-a 
a liceului 39 din București și ia.ce 
parte din clubul Viitorul. A sărit 
anul trecut 7,66 m, cifră care re
prezintă recordul de juniori al ța
rii la lungime. Comparația _ cu 
Beamon este, desigur, forțată ni
mic în atletism nu se poate corn- 
para cu acel 8,90 m. Noi am fa- 
cut-o nu numai pentru că Tudorel 
este o copie morfologică a record
manului mondial (1,91 m înălțime, 
și 73 kg greutate) ci cu convin
gerea că el poate însemna la noi 
ce a însemnat Beamon în „lungi
mea" mondială.

...în februarie 1973, la Botoșani, 
la campionatele de sală ale junio
rilor II, antrenorul Nicolae Pacu- 
raru ne spunea că are un „puști 
foc de talentat care „a sărit 6,68 in 
toamnă dar nu prea vine la antre
namente". Puștiul cîștigă concursul

DEFINIȚII
Argint = vicecampionul meta

lelor
Crosă = femininul de la cros
Dîrlogî = volanul călărețului
Timp cu bonificație = dobînda 

cicliștilor cîstigători de etape
Trotinetă = bicicletă... preșco-

de la Botoșani cu 7,05 m. începe 
să-i'placă atletismul.
sare 7,39 m. Vine la 
în fiecare zi. în iarna 
în sală 7,62 m. Șase 
te pe săptămînă i se

în februarie 
antrenament 
lui 1974 sare 
antrenamen- 
par .puține, 

vine la stadion de două ori pe zi. 
în vara lui 1974 sare 7,66 m și 
chiar un 7,72 m, ultima săritură 
neomologată din cauza unui vînt 
prea puternic.

Tudorel a sărit cu pași de uriaș 
treptele performanței. L-am vă
zut, de la debut, la majoritatea 
concursurilor. Este unul din cei 
mai „răi" atleți pe care i-am în
tâlnit. Niciodată nu este mulțu
mit. Dacă astăzi ar sări 8 metri, 
ar fi supărat că i-au lipsit 2 cen
timetri pentru a depăși recordul 
țării ! „Răutatea" aceasta este o 
parte din stofa costumului unui 
mare campion. Tudorel are și cele
lalte două mari „bucăți", talentul 
și seriozitatea. Are lingă el și un 
meșter priceput, deși foarte tinăr, 
care trăiește fiecare pas, fiecare 
mișcare a elevului său.

Reporterul riscă să afirme

Au trecut cinci decenii de la 
desfășurarea primei ediții a cam
pionatelor naționale de patinaj ar
tistic ți viteză. Iată, mai jos, 
citeva aspecte care merită 
subliniate.

In iarna anului 1924, pe lacul 
Cișmigiu din București, în fața u- 
nui public numeros — circa 4 000 
de spectatori — se dispută prima 
ediție a campionatelor naționale de 
patinaj artistic și viteză.

Dar, așa cum și în prezent com
petițiile de patinaj artistic nu 
scutesc pe organizatori de anumite 
„emoții" (bineînțeles, acum sub 
alte aspecte, legate în special de 
vreme) nici prima ediție a acestui 
campionat nu a fost lipsită de 
emoții pentru organizatori. Mult 
așteptata fanfară militară absen- 
tind in timpul desfășurării probe
lor de figuri libere, organizatorii 
au recurs la serviciile bătrinului... 

flașnetar care colinda pe atunci 
Cișmigiul.

Primul titlu de campioană na
țională la proba feminină a fost 
cîștigat de brașoveanca Irina Leh
man (19,30 puncte), urmată de 
Irina Moser (68,90 p), pe care o 
vedem ți acum la competițiile de 
patinaj artistic, in calitate de ar
bitră la biroul de calcul, fiind cu
noscută ca una dintre cele mai 
harnice ți conștiincioase arbitre. 
In ciuda virstei înaintate, ea nu 
ezită să mai pățească din cind in 
cind pe gheața patinoarelor arti
ficiale.

Primul titlu de campion națio
nal la proba masculină a fost 
cîștigat de doctorul ' - - —
Hirsch din Cluj, 
tirziu ca fotbalist al 
nale —

Prima 
național de patinaj 
cuprins încă două probe, la care

in drept, F. 
cunoscut mai 
echipei națio- 
fundaș. 
campionatului 
artistic a mai

$-3!
Da;ă in1 handbal sau mai ales 
volei să „răstorni" sau să „în

torci" un scor net e un lucru oa
recum obișnuit, în fotbal situa
țiile de acest gen sînt mult mai 
rare. De aceea, a te afla în min. 
44, a fi condusă cu 3—0 și a cîș- 
tiga în final cu 6—3, e 
Mai ales atunci cînd 
goluri le-a marcat un 
cător.

Cel ce se mîndrește 
performanță — rarisimă chiar și 
pe plan mondial — este un bă
iat blond, nu prea înalt, chiar 
subțirel. Mai degrabă ai zice că 
e jucător de șah decît un ata
cant plin de foc, GHORGHE CO
TEC, care de curînd a împlinit 
22 de ani, a reușit isprava de care 
aminteam în partida C.F.R. Ti
mișoara — Minerul Baia Sprie 
din etapa a XIII-a. A învățat fot
bal la echipa al cărui tricou 
îmbracă și acum, la juniori, 
antrenorul Vasile Gain, dar 
care l-a promovat în Divizia 
este actualul conducător tehnic 
Politehnicii, Ion Ionescu, pe vre
mea cînd acesta antrena formația 
feroviară de pe Bega. Cotec n-a 
fost de la început atacant, îi plă
cea activitatea la mijlocul tere
nului, dar într-un meci cu Vultu
rii Textila Lugoj, Ștefan Lengyel, 
cel care se ocupă acum de for
mația timișoreană, l-a „uns", după 
pauză — cînd lugojenii conduce
au cu 1—0 — atacant central. în 
final, feroviarii au cîștigat cu 
2—1, golurile marcîndu-le, firește 
Cotec. Și de atunci a rămas ne
clintit ca vîrf de atac.

Amintiri frumoase 
Cotec nu numai de la 
care a lucrat cu Gain, 
șlefuit inițial talentul, 
la nenumăratele antrenamente fă
cute mai apoi cu Manolache, care 
i-a „încredințat" multe din secre
tele unui atacant central.

nu s-au decernat titlul de cam
pion național, și pe care publica
țiile vremii le-au denumii „con
curs de figuri pentru perechi" — 
in prezent proba de perechi — și 
respectiv „concurs de vals", in 
prezent proba de dans pe gheată.

La patinaj viteză, prima edi
ție a campionatului național, la 
care au participat numai bărbați, 
s-a desfășurat pe distanțele de 500 
m, 1500 m și 10 000 m, la fel ca 
și la edițiile actuale. S-au pre
zentat la start 'doar 5 patinatori 
din Brașov, Cluj și București.

Mai trebuie să arătăm că s-au 
împlinit 100 de 'ani de la organi
zarea primului concurs de patinaj 
de către „Asociația 
Cluj". O remarcă 
mei or de patinaj la 
jupe"... pălării cu 
susținînd avalanșe 
dantele, penaje.

prof. Florin GAMULEA

CALEA CEA GREA...*)
Patru sir.t cei mai de seama cronicari 

literari ai pugilismului american: Jack 
London, Ernest Hemingway, Ring LardneT 
și Budd Schulberg Acesta din urmă

(născut in 1914) e cel mai tinăr, dar nu 
și cel mai puțin talentat. Colegul nostru 
llie Goga ne dă ocazia să o constatăm, 
oferindu-ne, zilele acestea, versiunea ro
mânească a celui de al doilea roman 
al lui Budd Schulberg, apărut în 1947: 
,, Ringul giganților" (care în original 
poartă titlul ,,Prăbușirea va fi și mai 
grea"). Aparent inspirat din viața lui 
Primo Camera, romanul e mai curînd 
fresca boxului profesionist, cu luminile 
și capcanele sale, cu bizara faună de 
impresari, manageri, agenți de publici
tate etc. Mulți dintre viitorii cititori vor 
fi văzut în prealabil ecranizarea din 1956 
cunoscută sub titlul ,,Calea cea grea4*, 
care a fost ultimul film al lui Humphrey 
Bogart (în rolul ziaristului). Rolul erou
lui Toro Molina (în film — Moreno) a 
fost jucat de actorul Mike Lane, dar 
printre partenerii săi de ring s-au aflat 
și Joe Walcott sau Max Baer. Pentru mai 
buna cunoaștere a autorului (pentru că 
volumul apărut în editura ,,Stadion", e 
din păcate lipsit de o prefață) să men
ționăm că după o serie de povestiri din 
lumea boxului, ultima opdtă a lui Budd 
Schulberg este o viață romanțată a lui 
Cassius Clay, purtînd un titlu pe care-l 
regăsim și în finalul romanului pe care-l 
recenzăm : „Și totuși campion...", (vib)

• BUDD SCHULBERG: Ringul giganți- 
lor. Editura Stadion, București 1974.

SECRETELE SĂRITORILOR 
AUSTRIECI

La primele mari concursuri de 
sărituri cu schiurile din acest se
zon, sportivii austrieci au furni
zat mari surprize. La Oberstdorf 
a cîștigat Purstl, la Bischofsho- 
fen compatriotul său Schnabl (20 
de ani). O comportare la fel de 
bună au avut și la concursurile 
de la Garmisch Partenkirchen, ca 
și la Innsbruck. Antrenorul aus
triecilor, Baldul Prciml, fiind în
trebat de ziariști în ce constă 
secretul succeselor, a dat un răs
puns simplu, care i-a dezamăgit 
pe căutătorii de senzații : „Muncă, 
multă muncă la antrenamente...".

Totuși, săritorii austrieci au se
cretele lor, dintre care s-au dez
văluit cîteva : sînt echipați cu 
bocanci cu talpă foarte groasă, âu 
schiuri speciale din material plas
tic, tot echipamentul a fost con
fecționat după indicațiile unui 
specialist în aerodinamică, au o 
foarte mare viteză pe trambu
lină chiar din start și — ceea 
ce nu trebuie uitat — un antre
nament pe zăpadă de... 100 de
zile înaintea concursurilor la care 
au evoluat.

In 15 reprize a trei minute, boxerii gj 
tot timpul să-și spună ce vor unul al
tuia. Iar, „greii", in general, sînt și 
mai grăbiți !

DAN CRISTEA, TG. JIU. Depun mărtu
rie pentru dv. : de mai multe ori, Uni
versitatea Craiova a pierdut la scor în 
fața lui Dinamo. Aș aminti de un 5—0 
pentru dinamoviști, înregistrat în ediția 
1968—69 și, mai ales de acel 8-0 pentru 
bucureșteni, din ediția 1965-66. Și cra- 
iovenii i-au învins de cîteva ori pe di
namoviști, dar la scoruri strînse.

ERNO KISS, TG. MUREȘ. Nimeni nu 
contestă valoarea jucătorilor amintiți de 
dv. Dar, vorba aceea, cîți iubitori ai 
fotbalului, atîtea preferințe ! Pe cine să 
asculte mai întîi Valentin Stănescu ? Pe 
dv. ? Pe mine ? Căci am și eu propu
neri [.entru echipa națională de fotbal. 
Dar e cineva care nu are?

N. SECEANU, COMUNA I. L. CARA- 
GIALE. Vreți să vă comunic anul, luna 
și ziua în care Petrolul a cîștigat cu 
6-0 la București, în fața Rapidului ? Ora 
nu vă interesează? Acest faimos 6—0 a 
fost înregistrat în ediția 1963—64. La 
pauză, scorul era numai de 1—0.

RICU UNGUREANU, BUCUREȘTI. îmi 
pare rău, dar „tabăra" cealaltă are 
dreptate : Helenio Herrera n-a fost nici
odată antrenor la Real Madrid. La C.F. 
Barcelona, da.

VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI ® VARIETĂȚI
ARBITRU DE FOTBAL 

LA 14 ANI !

La numai 14 ani, 
Jorge Torrent Tuff cl a 
stirnit admirația tribu
nelor din orașul spa
niol Lerida, conducing 
un meci oficial dlntr-o 
competiție rezervată 
copiilor.

El a dat dovadă de o 
bună cunoaștere a re

gulamentului de joc și, 
în același timp, de o 
neașteptată autoritate.

UN CLASAMENT AL 
„GREILOR"

„Gazzetta dello sport“. 
a alcătuit un clasa
ment al celor mai va
loroși „grei" ai tutu
ror timpurilor, din bo
xul profesionist.

Png.fl2-fl Sportul

Pe primul loc figu
rează Joe Louis, care 
a deținut centura de 
campion mondial intre 
anii 1937—1949. In con
tinuare, clasamentul 
are următoarea înfăți
șare ; 2. Jack Dempsey, 
3. Rocky Marciano (.ca
re a părăsit ringul ne
învins de nimeni) 4. 
Cassius Clay, 5. Gene 
Tunney, 6. Floyd Pat
terson. 7. Jersey Joe 
Walcott, 8. Ezzard 
Charles, .9. George Fo
reman, 10. Joe Frazier.

PRECIZIE
Bill Radcliffe, compo

nent al echipei de bas
chet a Universității 
statului Iowa, a stabilit 
un nou „record mon
dial" al aruncărilor li
bere, reușind 937 de a- 
runcări consecutive. 
Comentîndu-și perfor
manța el a declarat : 
„Îmi propusesem să a- 
jung la 1 000, nu am 
izbutit pentru că după 
ce am ajuns la 900 
m-am relaxat"...

ION DUMITRU, BUCUREȘTI. Dv. nu 
practicați șahul, dar ați vrea să știți 
cum se face notarea la această disci
plină. Eu mă gîndeam că ar fi fost mai

bine dacă ați fi luat-o invers ! în orice 
caz vă dau răspunsul solicitat : este fo
losită notarea algebrică.

MARIAN TECLU, BUCUREȘTI. Printre 
„ideile" care circută, există și aceea a 
unui meci Cassius Clay — Joe Frazier, 
fără un număr limitat de reprize,, lupta 
continuînd pînă la victoria prin K.O. a 
unuia din cei doi boxeri. In urmă cu 
60—70 de ani, într-adevăr, așa s-a luptat. 
Dar, azi un meci de box disputat în 
asemenea condițiuni e de neconceput 
si contravine regulamentului în vigoare.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Nu este 
cazul să ne mulțumiți dv. nouă, ci noi 
să vă felicităm pe dv. cu prilejul ju
bileului a 100 de epigrame publicate în 
ziarul nostru. Le dorim și altor cititori, 
același succes. Dor iată și epigrama cu 
nr... 101, aproape de o propunere ’ ca. 
pe lîngă cartonașul galben și roșu, să se 
introducă un al treilea cartonaș, de altă 
culoare, pentru eliminarea temporară a 
jucătorului: 
Visul fotbaliștilor : 
Cartonașul... incolor I

VIOREL CATOESCU, SATUL J.ÂCUS* 
TENI. Vilas deține recordul de puncte 
în „Premiul F.I.L.T." : 728. Punctajyl este 
legat de performanțele pe care le obține 
un tenisman, dar, în același timp, și de 
numărul de turnee la caro participă. La 
clasificarea anuală a jucătorilor con
tează însă mai puțin F.I.L.T.-ul și mei 
mult rezultatele obținute în marile tur* 
tee : Wimbledon, Forest-Hills Roland 
Garros, Roma, campionatele Australiei, 
Turneul profesionist W.C.T. etc.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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I
n calitatea lor de organixații obștești, asociațiile sportive au ca principală menire ■ 
atragerea oamenilor muncii din întreprinderi și instituții, a tinerilor din unitățile 
de învățâmint de toate gradele, a membrilor cooperatori din comune și orașe ’ 
în activitatea de masă. Organizarea practicării sistematice a exercițiitor fizice, | 
acțiunile de inițiere și întrecerile la diferite ramuri de sport, asumarea unor | 
obiective și îndeplinirea acestora in sportul de masă și de performanță și, ca o 

încununare,' realizarea calendarului sportiv — iată cîteva dintre atribuțiile esențiale ale I 
asociațiilor, |

Pagina de față și-a propus oglindirea- modalităților în care consiliile asociațiilor ■ 
vizitate recent de redactorii noștri se achită de îndatoririle pe care le au în direcțiile j 
amintite, precum și în realizarea unui alt obiectiv major : mobilizarea tinerilor la 
activitățile complexului polisportiv «Sport și sănătate" — toate acestea fiind sarcini | 
reieșite cu claritate din Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973. I

COMPLEXUL
//SPORT Șl SĂNĂTATE"

La „Timpuri Noi“—sportul un prieten bun La Liceul nr. 4 din Timișoara

Nu greșim dacă spunem că întreprinderea „Timpuri 
Noi" din Capitală, cu vechi tradiții muncitorești, 
are și o mare contingență cu sportul. Afirmația se 
bazează pe faptul că acei care lucrează aici iubesc 
sportul cu pasiune, asociația sportivă „Timpuri Noi" 
avind o activitate deosebit de merituoasă. Cu un 
președinte întreprinzător și harnic — Savin Bușea, 
muncitor specialist turnător — asociația a reușit să 
facă din sport un prieten al tuturor. Se orga
nizează intîlniri între secții, ateliere, minicampionate, 
competiții cu prilejul unor zile festive. Se joacă 
fotbal, volei, tenis de masă, handbal, se fac multe 
excursii (aproape în fiecare săptămină). 
există și secții de performanță la fotbal, volei, box, 
popice.

Asociația sportivă a fost aceea care a inițiat trans
formarea unui teren viran într-o splendidă bază 
sportivă, o adevărată „bijuterie", cuprinzind : un ba
zin de înot, popicărie cu 4 piste, un teren de hand
bal, 3 de volei, unul de baschet, un teatru în aer 
liber, pe care este montat și un ring de 
box. Evident, amenajarea acesteia în numai 6 luni 
(in anul 1974) n-a fost doar isprava asociației. Baza 
sportivă a întreprinderii „Timpuri Noi" este un rezultat 
al muncii depuse de majoritatea celor care lucrează 
în această unitate (unii, după ce ieșeau din schimbul 
de noapte, mergeau să lucreze la amenajarea bazei ; 
zilnic se aflau pe șantier 100—200 de oameni), dar 
și al sprijinului efectiv primit din partea condu
cerii uzinei (director : Sorin V. Badea), comitetului 
de partid (secretar : Ion Gherman), sindicatului (pre
ședinte ț: Dumitru Răducanu) și chiar a comitetului 
de partid al sectorului.

O ultimă dovadă, a activității asociației : toți mun
citorii, tehnicienii și inginerii din uzină sint membri 
ai acesteia, 900 dintre ei fiind membri susținători.

In uzină

PORNIND DL [A CAMPIONATELE PE CEASE.
in perspectiva anului 1975

ACTIVITA ȚI
SPECIFICE

La două coopoiativo meșteșugărești 
din Capitală — „Arta populară" și „Tri- 
cotextil" — condițiile de lucru ale lu
crătoarelor, poziția corpului acestora în 
timpul celor 8 ore do producție impu
neau găsirea unor modalități adecvate 
de destindere prin intermediul exerci
țiului fizic. „Cinci minute de gimnasti
că efectuată la jumătatea zilei de 
muncă — ne spunea tovarășul Dumitru 
Constantinescu, președintele asociației 
sportive de la „Arta populară", în ace
lași timp contabil șef al cooperativei 
— contribuie nu, numai la reîmprospăta
rea forțelor dar, cum a reieșit din apre
cierile medicilor, previne îmbolnăvirile. 
Deocamdată, a continuat Interlocutorul, 
această formă a mișcării a fost genera
lizată in 4 secții de țesătorie", îndru
mate de instructoarele Markka Sandu, 
Florica Ștefan, tiviră Nedelcu și Maria 
Păun, peste 1 200 de muncitoare execu
tă zilnic o „repriză" de gimnastică. Se 
practică, de asemenea, jocuri de hand
bal șl volei, iar 200 do tinere au deja 
trecute în brevete una ori două norme 
din cadrul complexului polisportiv „Sport 
și sănătate".

La „Tricotextll*, interlocutoarea noas-

Ce semnificație are pen
tru o școală asociația 
sportivă ?

Un prim răspuns ni l-a 
dat prof. Toma Dobîndă, 
de la Liceul nr. 4 din Ti
mișoara, ... cel care organi
zează (împreună cu cole
gii săi, profesorii I. Bo- 
tescu și P. Arnăut) acti
vitatea fotbalistică din a- 
ceastă unitate de învăță- 
mînt. Din precizările prof. 
Dobîndă reiese că în nu
mai doi ani de cînd sc 
practică fotbalul Ia liceul 
timișorean, în trei clase 
paralele, rezultatele s-au și 
făcut simțite. Fiecare cla
să și-a format echipe cu
prinse în competiții pe 
grupe (ateliere) și ani de 
studii, pe liceu. în acest 
campionat de fotbal al a- 
sociației sportive s-au a- 
firmat elementele din rîn- 
dul cărora, ulterior, co
lectivul de profesori cu 
specializarea fotbal și-au 
putut selecta jucătorii cu 
perspective de a repre
zenta liceul în campiona
tul municipal. Locurile 
I—III pe care s-au clasat 
formațiile Liceului 4 ates
tă valoarea micilor fotba
liști pregătiți aici. Pers
pectiva ? în cel mult 2 
ani, o echipă a liceului 
în campionatul republican 
de juniori.

La atletism ca rod al 
numeroaselor concursuri 
organizate pe asociație, 
s-au reușit performanțe 
notabile : 25 de locuri I 
în campionatele de copii 
și juniori ale județului 
Timiș, 20 de recorduri ju
dețene corectate numai în 
anul 1974. Un Ioc I Ia 
pentatlon (Renate Schad) 
în campionatul liceelor cu 
program de educație fizi
că și două locuri III la 
campionatele republicane 
de cros (juniori II și III) 
completează imaginea acti
vității atleților liceului, 
pornită de la nivelul aso
ciației sportive. Profesorii 
I. Deheleanu, Mariana La- 
zăr și .1 Delkof asigură 
elevilor o excelentă in
struire sportivă și totodată 
pedagogică.

în fine, handbalul, 
cu o „echipă** '"de tehnici
eni foarte cunoscută — 
prof. C. Popa, directorul 
liceului, I. Roos, G. Vel- 
cov, N. Parsch, R. Ziciu 
— continuă tradiția bu
nelor rezultate : numai
locuri fruntașe în toate 
competițiile de juniori și 
junioare, pe plan local și 
republican, baza de pleca
re însemnînd, și în acest 
caz, activitatea din cadrul 
asociației sportive a liceu-

Preocupări intense pentru creșterea gradului

de atractivitate a normelor și probelor

LOCULUI DE MUNCA

„Repriză" de gimnastică la unitatea de tricotaje din Splaiul Unirii a 
cooperativei bucureștene „Tricotextil".

PREZENTĂ DINAMICĂ

trâ, Elisa beta Mârgâu, președinta aso
ciației, ne-a confirmat că s-a acționat și 
aici în primul rînd în direcția introdu
cerii gimnasticii la locul de munca. 
„Noi credem în rolul de factor curativ 
al unei asemenea forme continue de 
practicare a exercițiului fizic — a pre
cizat președinta asociației — și de aceea

ÎN VIAȚA COMUNEI
Tlnînd seama de faptul că Clina, 

comună suburbană -întinsă, cu gos
podari cunoscuți pentru hărnicia lor, 
se ---- ’ ’ 1 ■ • - _ .
Și 
ei 
lă 
că 
aici . _____
activitatea bucureșteană. Reporterul, 
oprindu-se la Clina, a constatat însă 
că lucrurile nu stau deloc așa. s-a 
convins că aici sportul se află — 
cum se spune — la el acasă, înscri- 
indu-se printre preocupările majore 
ale locuitorilor. Această concluzie a 
rezultat din mai multe fapte și rea
lizări. De pildă, asociația spprtlvă, 
care poartă numele comunei, 
mără cîteva sute de membri 
nu numai pe hîrtle —, beneficiază 
de o bază sportivă compusă din- 
tr-un teren de fotbal bine întreți
nut, două terenuri de volei, unui de 
handbal, o sală de sport, amenajată 
la una din școlile generale, doua 
săli de .șah ; are secții . de fotbal, 
tenis de masă, handbal, șah, volei 
și trîntă. Cît despre palmares, pot 
ii amintite : locul 3 la handbal 
locul 2 la volei (băieți) în Cupa 
Decembrie", organizată 
C.M.B.K.F.S., un loc 2 la trîntă, in 
finala pe municipiu, anul trecut. 3 
finallștl pe țară la trîntă in 1973 și 
alte succe-e. „Pentru noi, însă, lu
crul cel mai important — ne spune

află la... „doi pași“ de Capitală 
că marea majoritate a tineretului 
lucrează pe platforma industria- 
a Dudeștiului, s-ar putea crede 
interesul iubitorilor de sport de 

este, exclusiv, îndreptat spre

nu-
- Și

„30 
de

tov. Vasîle Radu, foarte tânărul vi
cepreședinte al Consiliului popular 
comunal — este atragerea unui nu
măr cît mai mare de cetățeni la 
practicarea sportului, ținînd seama 
de faptul că acesta este un factor 
de întărire a sănătății, de refacere 
a forței de muncă, un mod plăcut 
de petrecere a timpului liber. In a- 
cest sens, asociația sportivă consti
tuie o prezență vie, activă, în viața 
comunei".

Intr-adevăr, locuitorii Glinel au a- 
vut prilejul să participe, numai în 
ultima parte a anului trecut, la trei 
duminici cultural-sportive, mai mul
te competiții de fotbal, handbal și 
volei, la cîteva acțiuni cicloturistice 
organizate de asociația sportivă. In 
prezent, se află în plină desfășura
re întrecerile de șah, tenis de masă 
și trîntă din cadrul ediției de iarnă 
a „Cupei tineretului**. Mai mult, mo
bilizați de colectivul de conducere 
al asociației, numeroși sportivi au 
participat la amenajarea, prin mun
că patriotică, a unui frumos parc în 
centrul comunei. Cum se explică a- 
ceste realizări ? Am aflat de la tov. 
Ion Gîgiu, prof, de educație fizică, 
șl Ion Dumitru, directorul căminu
lui cultural : „Printr-o bună colabo
rare între asociația sportivă, orga
nizația U.T.C. și sindicate, prin aju
torul activ acordat de către Consi
liul populai**, iată cheia S!*£fi£S©lorl

ns-am orientat spre extinderea gimnas
ticii în toate locurile de munca undo 
existau condiții, adică in 4 unități de 
confecții și tricotaje, atîf în schimbul de 
dimineața, cît și în acela de după-amia- 
xâ". La solicitarea tinerelor, s-au format 
și echipo de volei și handbal, amîndouâ 
situîndu-se, la sfîrșitul anului trecut, pe 
locul UI în campionatul de cosă orga
nizat de clubul Voința. Dacă adăugăm 
și faptul că excursiile și crosurile au in
trat în tradiția asociației sportive, pre
cum și că trecerea normelor complexu
lui „Sport și sănătate" le preocupă pe 
lucrătoare — oglinda activităților este fi
delă. Și, în același timp, remarcabilă.

Raid realizat de : 
Modesto FERRARINI, Ion GAVR1- 

LESCU, Viorel TONCEANU 
și T. BRÂDETEANU

După un prim an experimen
tal, se poate afirma că inițiativa 
organizării Complexului polispor
tiv „Sport și sănătate" a găsit 
ecoul dorit în multe asociații 
sportive. Faptul că, de pildă, pe 
stadionul Voința din Capitală 
sînt prezenți săptămînal sute de 
tineri care lucrează în cooperație 
și că, de asemenea, într-o altă 
zonă a Bucureștiului, în „Parcul 
copilului", la aceeași acțiune 
participă frecvent tineretul șco
lar sau reprezentanți ai asociați
ilor sportive din sectorul 8 a- 
testă interesul care există față 
de acest important mijloc de a- 
preciere a gradului de pregătire 
fizică a populației, totodată de 
cuprindere a maselor în practi
carea organizată a exercițiilor 
fizice, de menținere a sănătății, 
de creștere a capacității de mun
că și de petrecere în mod util 
și plăcut a timpului liber.

In aria acestei acțiuni s-au în
scris și tineri, din diverse sec
toare de muncă, reprezentanți ai 
județelor Brăila, Suceava, Alba, 
Sibiu, Bacău și Ialomița. Se do
vedește astfel că acolo unde or
ganele sportive locale au asigu
rat acestei acțiuni popularizarea 
necesară și condiții de desfășu
rare, amatorii de exercițiu fizic 
organizat n-au lipsit, dimpotri
vă numărul participanților este 
de ordinul sutelor și miilor.

Spre regretul inițiatorilor com
plexului „Sport și sănătate", nu 
în toate cazurile acțiunea s-a 
bucurat de creditul cuvenit. De 
aici formalism în desfășurarea 
ei, multă improvizație și implicit 
tendința de a raporta situații 
care să nu aibă acoperire în 
fapte reale. Exemple de acest fel 
ne-au oferit asociația sportivă 
bucureșteană I.O.R., Voința Pia
tra Neamț, Grupul școlar profe
sional Independența Sibiu (76 de 
elevi înscriși la trecerea norme
lor, din 1 000 de tineri care se 
instruiesc aici!), alte unități 
sportive din județele Timiș, Bo
toșani, Sălaj, Tulcea și Vîlcea.

★
Așadar, pentru reușita comple

xului „Sport și sănătate" este 
important de știut în ce mod 
popularizăm acțiunea și cum o 
organizăm. O asemenea preocu
pare, acum, la capătul unui prim 
an experimental, se află în a- 
tenția tuturor factorilor cu res
ponsabilități sau cu atribuțiuni 
în domeniul activității 
de masă.

Am semnalat nu de 
o dată cu anul 1975 se 
zează ca trecerea probelor 
normelor Complexului să nu mai 
fie eșalonată pe 
ani, ci pe aceea

sportive

mult că 
preconi-

Și
durata a trei 
a unui singur

an. Este o măsură destinată să 
sporească interesul participanți- 
lor, care își vor putea vedea mai 
repede încununate eforturile. Sînt 
în studiu, la fel, o serie de a- 
mendamente destinate să apro
pie probele și normele de gustu
rile și aptitudinile celor dornici 
să fie prezenți la startul comple
xului. In această privință este de 
salutat inițiativa Consiliului Na
țional al Organizației Pionieri
lor, Ministerului Educației și In- 
vățămîntului și Comitetului Cen
tral al U.T.C. care colaborează 
strîns ou Comisia centrală pen
tru Complexul polisportiv „Sport 
și sănătate" a C.N.E.F.S. în vede
rea stabilirii unui regulament 
care să sporească substanțial gra
dul de atractivitate a normelor 
și probelor. Evident, se preconi
zează creșterea caracterului de 
aplicativitate a complexului, a- 
ceasta vrînd să însemne aduce
rea în prim-plan a unor disci
pline adecvate, cum ar fi cartin- 
gul, tirul, turismul etc. Studii în 
sprijinul îmbunătățirii regula
mentului complexului, pentru a- 
tragerea unui număr și mai mare 
de tineri și tinere, de oameni ai 
muncii, efectuează în prezent și 
organele de resort din U.G.S.R. 
și U.C.E.C.O.M. Un principiu 
care va sta la baza noului regu
lament vizează stabilirea hare
murilor (și chiar a disciplinelor 
sportive) după particularitățile 
de vîrstă și de profesii. Cu alte 
cuvinte, într-un anumit fel vor 
fi concepute normele și probele 
rezervate copiilor între 6—8 ani, 
pionierilor (8—14 ani), tinerilor 
cuprinși între 15—19 ani etc.

Ceea ce trebuie reținut este că, 
pînă la începutul sezonului în 
aer liber, Complexul „Sport și 
sănătate'1 va beneficia de un re
gulament definitivat, la îndemâ
na tuturor asociațiilor sportive 
de la orașe și sate; un regular 
ment care să răspundă și mai di
rect la sugestiile primite din par
tea celor interesați și care si 
determine pretutindeni un revi
riment. Fiindcă trecerea comple
xului „Sport și sănătate" din sta
diul de experiment î-n cel de 
activitate permanentă poate și 
trebuie să fie marcată prin mul
tiple acțiuni, în toate județele 
țării, cu participări care să re
flecte mai pregnant înțelegerea 
rostului exercițiului fizic pentru 
dezvoltarea armonioasă, pentru 
sănătate, pentru creșterea capa
cității de muncă, pentru petre
cerea în mod util și plăcut a 
timpului liber.

In fond, însăși rațiunea acestei 
frumoase inițiative.

Tiberiu STAMA
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N fizic, de mișcare, își

I

evoia de exercițiu
poate găsi împlinirea cea mai fidelă prin 
intermediu! asociației sportive. Este și mo
tivul pentru care această formă de orga
nizare constituie veriga de bază în toate 
unitățile (avem in vedere întreprinderile, 

școlile de topte gradele, cooperativele etc.). Așa 
cum se precizează in Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 1973, de la asociație 
trebuie să pornească toate acțiunile, membrilor 
acesteia să le fie destinate manfestările menite să 
contribuie la fortificarea organismului, Ia petrecerea 
in mod cît mai plăcut și activ a timpului liber.

Cum a reieșit și din constatările cuprinse în 
această pagină, în asociațiile unde preferințele 
tinerilor — dar nu numai ale lor — fac obiectul 
prevederilor calendarului sportiv, ale acțiunilor și 
manifes’ărilor organizate, rezultatele sint dintre cele

—I
că, in ultimă instanță, un planmai bune. Pentru . ....

de măsuri va putea deveni realitate numai dacă 
obiectivele sale vizează mobilizarea la acțiuni a 
lucrătorilor dir» ateliere, secții, sectoare. Din acest 
punct de vedere, complexul polisportiv „Sport și 
sănătate" se integrează perfect ideii centrale, sta
bilite cu atita claritate în Programul P.C.R., anume 
aceea că sportul trebuie să fie un mijloc de întă
rire și păstrare a sănătății oamenilor.

Nu ne îndoim că in multe alte asociații sportive 
din întreaga țară s-a acumulat o experiență va
loroasă cu privire la organizarea celor mai speci
fice acțiuni, conforme cu nevoile tinerilor și ale 
altor oameni ai muncii. Experiență care trebuie 
generalizată și mereu îmbogățită I

■ Sportul Pog.o3o
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asociații sportive din loca- 
timp întrecerile competiției 
zilei — „Cupa tineretului",

In plină pregătire pentru noul se
zon internațional. Pe planșă, flore- 
tistul Mihal Țiu (in stingă), In com
pania unui sparring-partner din 
năra generație...

după ce 
la Pre- 
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MUREȘAN, antrenorul 
ne-a răspuns la cîteva 
vizînd procesul de pre- 
scrimerilor noștri frun-
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DIVIZIONARELE A

OKȘOVA : In cele șapte 
litate au început de cîtva 
de masă aflată la ordinea 
ediția de iarnă. în lipsa zăpezii și a ghețn, se orga
nizează concursuri la sporturi de sală — tenis^ de 
masă și șah — precum și la cele ce se practică în 
aer liber, printre care handbal, volei și minifotbal. 
Cele mai reușite manifestări au avut loc pînă acum 
la asociațiile sportive Foresta, Cazanele și Cerna. 
La A. S. Dunărea ca și la Diema au avut loc pasio
nante turnee de minifotbal, la care au evoluat cite 
șase echipe. La sporturi individuale^ o frumoasă com
portare au avut în primele confruntări D. Goia, I. Cor
nel (Lie. „Ștefan Plavăț"), St. Căprioru (Foresta) — 
la tenis de masă, V. Baia (Dunărea) și Fr. Szallai 
(Dierna) — la șah.

BUCUREȘTI : La una din cele mai mari asociații 
sportive din Capitală, Spartac, care cuprinde lucrători 
din unitățile comerciale și de deservire publică, com
petiția de sezon „Cupa tineretului", se bucură de aten
ția cuvenită din partea consiliului asociației, a organi
zatorilor de grupe și a antrenorilor. Membrii asociației,

și nu numai tinerii participă în număr mare la mani
festările organizate în cadrul competiției. De aproape 
o lună au loc numeroase întreceri la sporturi cu tra
diție la Spartac, ca de pildă, șah, tenis de masă, tir, 
popice și volei. De multă popularitate se bucură 
excursiile la munte, care sînt completate cu întreceri 
de săniuțe și schi. Astfel, săptămînal, membrii asocia
ției se deplasează cu autocarul sau cu trenul în dife
rite stațiuni. Ultimele asemenea excursii au avut 
loc la Muntele Roșu, cabana Gîrbova de lingă Pre
deal și la Sinaia. In excursiile amintite săniuțele 
(asociația a achiziționat în mod special pentru aceste 
ieșiri 10 săniuțe de două persoane) și schiurile nu 
se... odihnesc de loc, de la sosire și pînă la plecare. 
La una din excursii, de pildă, membrii grupelor spor
tive Mobila și Textila II au participat la cite două 
și trei manșe ale concursurilor de schi și săniuș.

Un mare număr de tineri și-au măsurat pînă acum 
iscusința la tenis de masă, șah, popice și tir. Pe lista 
evidențiaților și-au înscris deja numele, printre alții: 
Gh. Hărtopean și Victoria Apostol (C.H.R. Lido) — 
la popice, D. Zotu (I.C.L. Mobila), C. Păunescu (I.C.S. 
Cocor) și M. Georgescu (I.C.L. Tutunul) — la tenis 
de masă și A. Dragomir (I.C.R.M.) — la șah. (t.r.).

(Urmare din pag. 1)

C. M. 75
ti-

retă fete și sabie. Spadasinii si 
floretiștii nu au reușit să se si
tueze constant în prima grupă va
lorică a eșalonului internațional 
Principalele competiții europene, 
cit și C.M. de seniori și tineret 
vor constitui prilejuri utile de ve
rificare a potențialului actual.

Subliniind în mod deosebit fap
tul că în anul care a trecut scri
ma a primit, prin grija conducerii 
C.N.E.F.S., o modernă sală, în Ca
pitală, excelent utilată pentru pre
gătire și concursuri, nu putem o- 
mite un neajuns care grevează 
pregătirea trăgătorilor noștri frun
tași : insuficienta dotare cu mate
riale de calitate superioară, îndeo
sebi, lame. Credem că nu greșim 
solicitînd, de asemenea, sprijinul 
organelor de resort în rezolvarea 
unei doleanțe a tinerilor scrimeri, 
an de an pusă pe tapet, și anume 
posibiiitatea susținerii Concursului 
de admitere la I.E.F.S. (cursuri fără 
frecvență) la o dată care să nu 
coincidă cu perioada C.M. de se
niori, îndeobște lima iulie, pentru 
a nu-i obliga pe aceștia să renunțe 
la unul din cele două, examene".

Dan IRIMICIUC, maestru eme
rit al sportului : „Discutind des
pre anul 1975, ca an preolimpic, 
trebuie să mă opresc la evoluția 
și șansele echipei de sabie în 
principalele competiții la care va 
participa. în „Cupa Europei" 
sper, să obținem o medalie, iar 
la Campionatele mondiale să ne 
clasăm în primele patru locuri. 
Mă gîndesc că ne putem permite 
să țintim aceste rezultate avînd 
în vedere tinerețea lotului nostru, 
seriozitatea cu care ne pregătim, 
condițiile excelente ce ni s-au 
creat și faptul că principalele 
adversare — U.R.S.S., Italia, Un
garia — nu sînt invincibile !

Eu personal aștept de la acest 
an foarte mult, iar pentru a 
reuși m-am antrenat serios, ne-

permițîndu-mi nici un moment 
relaxare. Planul de pregătire este 
bun, dar am cerut antrenorilor să 
mărească săptămînal numărul an
trenamentelor tehnice de la 5 la 
6 în această ultimă perioadă de 
pregătire, avînd în vedere și fap
tul că ne mai despart doar trei 
săptămîni de începerea sezonului 
competițional. în ceea ce privește 
volumul de muncă, acesta trebuie 
stabilit, adaptat, în funcție de par
ticularitățile fiecărui sportiv.

Privind în perspectivă, 
Jocurile Olimpice din 1976,
resc 
țină 
pic 
real 
mal

spre 
do- 

ca echipa actuală să se men- 
ln întregime în lotul olim- 

și sînt convins că Ia Mont- 
ea va putea rivaliza cu cele 
bune formații din lume".

Suzana ARDELEANU, maestră 
emerită a sportului : „Anul 1974 
a fost pentru floreta feminină un 
an de experimentări, cu un vo
lum de muncă net sporit. Ne-a 
trebuit, deci, o perioadă de adap
tare și, poate de aceea, rezultatele 
nu au fost la nivelul așteptat. Ți- 
nînd cont de marile obligații pe 
care le avem, de cartea de vizită 
a floretei feminine românești, fa
cem și vom face totul ca planurile 
de pregătire să dea roadele do
rite. Pentru aceasta este insă nece
sară respectarea strictă a individu
alizării antrenamentelor. In ceea ce 
ne privește pe noi, trăgătoarele cu 
mai vechi state de serviciu, doza
rea efortului joacă un rol impor
tant. Iar tinerele noastre coechipie
re, care și-au relevat talentul încă 
din vremea junioratului, trebuie să 
dovedească, prin munca lor de zi 
cu zi, voința nestrămutată de o face 
față acum durității unui program 
necesar de pregătire, pentru a pu
tea trece apoi cu succes cel mai 
exigent examen, care este Olim
piada. Iată de ce opinez pentru 
nuanțarea obiectivelor de perfor
manță în acest an, astfel îneît la 
J.O. din 1976 să obținem cu echi
pa, în sfirșit, mai mult decît o me
dalie de bronz. Cei care răspund 
de pregătirea lotului trebuie să gă
sească „chetța pentru ca situația 
din trecut, cînd rezultatele noastre 
erau mai bune în anii pre ți post- 
olimpici, să nu se mai repete, vir- 
ful formei sportive trebuie atins in

para lui 1976. Nu uităm nici un 
moment că singura medalie care 
lipsește din panoplia floretei femi
nine românești este aurul olimpic.

Pentru ca antrenamentele să 
decurgă in cele mai bune condiții, 
cred că este necesară procurarea 
unor lame de calitate superioară și 
care, în mod curent, sînt folosite 
numai în concursuri oficiale".

Tănase 
federal, 
întrebări 
gătire a 
tași.

— Care a fost principiul 
bază în alcătuirea planurilor 
pregătire pentru componenții 
turilor reprezentative ?

— Un volum de muncă sporit 
(In care intensitatea și calitatea 
antrenamentelor primează), indi
vidualizarea reală și conștientiza
rea pregătirii. Este îmbucurător 
faptul că obiectivele concrete de 
pregătire ca și cele ale compor
tării în concursuri au fost stabi
lite după o consultare prealabilă

— Care sînt obiectivele de per
formantă pentru anul 1975, 
zînd și perspectiva olimpică ?

— Scrima beneficiază de 
dublu atu : desfășurarea C.M. în 
fiecare an, perioada acestora 
coincizînd de această dată cu 
cea a Olimpiadei din vara anului 
1976. Iată de ce noi considerăm 
ediția C.M. din vară, de la Buda
pesta, ca o utilă repetiție pentru 
Montreal. Pentru probele de flo
retă fete și sabie scontăm pe un 
loc pe podium la echipe și cel 
puțin cîte un trăgător în finalele 
individuale, iar pentru cele de 
spadă și floretă masculin — un 
loc în primele 6 echipe și cite 
un finalist la individuale. Desigur 
că aceste obiective trebuie să 
constituie o bază de plecare pen
tru comportarea scrimerilor ro
mâni la J.O. din 1976 unde țin
tim să obținem MAI MULTE ME
DALII ȘI PUNCTE DECÎT LA 
PRECEDENTA EDIȚIE.

încadrarea fără nici un echivoc a pregătirii scrimerilor fruntași 
într-un regim de muncă sporit ca volum și intensitate, trebuie sub
liniată. Exigența crescută manifestată, începind cu forul de resort 
și antrenorii de loturi și terriiinînd cu sportivii înșiși, constituie o 
bună premisă de lucru pentru ca obiectivul nr. 1 : MAI MULTE 
MEDALII Șl PUNCTE LA MONTREAL, să devină realitate.

Este adevărat că în această disciplină olimpică, care presupune 
ani îndelungați de pregătire și afirmare și care solicită un intens 
efort fizic dar și nervos, marii campioni nu apar peste noapte. 
De regulă, învingătorii la J.O. se recrutează dintre sportivii plasați 
deja pe orbita marii performanțe. Dar nu puțini dintre reprezen
tanții noștri — atit cei consacrați, cit și cei lansați mai recent, 
prin C.M. de tineret — s-au impus pe planșele internaționale și 
credem că își vor confirma valoarea și în acest an preolimpic. 
PENTRU CA, TOTUȘI, MAREA PERFORMANTĂ SA LE ÎNCUNUNEZE 
EFORTURILE LA MONTREAL El VOR TREBUI SĂ PARTICIPE CU 
TOATA RESPONSABILITATEA Șl DĂRUIREA LA ACTUALUL PRO
CES DE PREGĂTIRE CARE SE BAZEAZĂ, MAI MULT CA ORICÎND, 
PE RIGOARE, DISCIPLINĂ, CONȘTIENTIZARE.

Miercuri, la pa
tru și un sfert du- 
pă-amiază, U.T.A. 
a descins la Pre
deal, coborînd din 
rapidul „Decebal". 
Peste trei sferturi 
de oră, antrenorul 
Liviu Coman si 
cei 19 ..............
(lipsea 
reținut pînă 
la Arad de exa
mene școlare) 
șeau la acomoda
re, pe pantele în
zăpezite care duc 
spre Timiș. U.T.A. 
venise la Predeal

altul

pentru 13 zile,
traduse în con-
spectele lui Liviu
Coman în „22
de antrenamente
practice Și șase
teoretice♦ Și un
joc sau două, unul
la Brașov, 
Tractorul, și 
la Sf. Gheorghe“. 
Și arădenii nu vo
iau să piardă 
un minut din 
nul de asalt 
iernii... „De

Predeal ?.
excelente, 

lucru, 
susține

nici 
pla- 

al 
ce

Pentru condi- 
de cazare și

pentru climă și
trasee susține antrenorul. „Iar 
vremea aceasta excelentă ne ajută 
enorm — completează preparato
rul fizic al echipei, E. Vadasz 
— pentru că la Arad era cald, 
aproape așa cum este aici. Și 
pentru acomodarea organismelor 
e un lucru de mare importanță !...“ 

...Era al treilea antrenament la 
Predeal. Pe drumul spre „Trei 
Brazi", monomul de culoare ro
șie șerpuia pe serpentine. O vre
me am vrut să urmăm lotul tex- 
tiliștilor. Curînd însă Iorgulescu, 
Broșovschi, Pîrvu, Pojoni și cei
lalți au dispărut din cîmpul vi
zual al reporterului. Ne-am a- 
mintit, atunci, că Liviu Coman a 
programat să plece de pe Valea 
Prahovei cu un total gravitînd în 
jurul a o sută de mii de metri 
alergați, fără a-și face din a- 
ceasta un . scop în sine : „Impor
tant este să îmbunătățim rezis
tența specifică Ia toți jucătorii, 
pentru 90 de minute ! E, de alt- 

ce vom urmări în plus 
anul trecut !“. Unui din 
e cîștigat de Pojoni, „ve- 
echipei. „Cei tineri Ire
ne urmeze, trebuie să 

mai ales, în 
încredere 
zice Po- 
la cobo- 
timidita-

fel, ceea 
fa|ă de 
sprinturi 
teranul“ 
buie să
dovedească acum, și, 
retur, că investiția de 
în ci n-a fost inutilă", 
joni. 
rîre, 
tea lui copilărească : 
tineri veți 
bat : Crezi 
despre noul 
din echipa 
cu privirea 
cited că 
mai bine 
vara !...“

Toți știu că returul înseamnă 
pentru U.T.A. numai opt partide 
acasă, că atacul are mari datorii 
față de publicul arădean și față

Fără să-1 fi auzit, 
Leac întreabă cu

.Despre cei 
scrie L-am între- 
că e ceva de scris 
val ?. Micuțul blond 
arădeană a răspuns 
ușor aplecată : „Eu 

merită să scrieți. Dar 
să așteptăm pritnă-

de echipă. „Atacul e problema 
noastră fundamentală, acum și in 
retur, spune Liviu Coman. Sper, 

să activizăm 
echipei. Asta 
închipui ca 

cel puțin a-

însă, că vom reuși 
JOCUL ÎN ATAC al 
înseamnă că nu-mi 
apărarea să nu dea 
celași randament ca și în tur !“. 
Transferăm acest subiect 'în ta
băra jucătorilor. Pojoni și Pîrvu 
ne asigură că defensiva va primi 
chiar mai p'uține goluri decît în 
toamnă. Broșovschi, unul dintre 
cei de la care se așteaptă în pri
mul rînd renașterea ofensivă a 
U.T.A.-ei, e ceva mai meditativ : 
„Sigur că ofensiva trebuie să a- 
jute . mai mult echipa. E o obli
gație pentru toți jucătorii, pen
tru că, să fim sinceri, locul pa
tru din tur este mult peste va
loarea din toamnă a atacului !"...

Organizatorul clubului, Teodor 
Gherlea, plecase să aranjeze pro
gramul la sala Liceului de schi. 
U.T.A. va susține și șase ședințe 
de pregătire în sală. „Vor fi și 
„miuțe" de handbal, baschet și 
chiar fotbal, spune T. Gherlea. 
Ele vor ajuta la detentă, marcaj, 
demarcare și transmiterea rapidă 
a balonului !“ U.T.A. va juca și 
rugby pe zăpadă. Dar gîndul său 
va fi numai și numai la returul 
campionatului de fotbal.

Dimineața de joi fusese înso
rită dar dură. Zece mii de me
tri alergați în serie 
spre Timiș. Nu s-a 
nici un abandon. Toți 
cători regretă parcă 
concursului. Doctorul 
e mulțumit de adaptarea organis
melor la efort. Și cei vîrstnici și 
cei tineri printre care Bîtea și 
Schneider de la tineret, și por
tarul Butaru, revenit acasă de la 
Rm. Vîlcea. După-amiază, alt an
trenament pe platou, cu serii va
riate de exerciții fizice. La sfîrși- 
tul ședinței prima „miuță". In
tr-o echipă Iorgulescu, Pojoni,

Kukla, Axe 
Purima, Mi 
în cealaltă, 
Broșovschi, 
dafilon, Pro 
ospătar de 
alocuri jucat 
padă pînă 1 
echilibrată. 1 
semn' că fos 
man va luc 
în „orele su 
selecționat î

Seara, în 
unde e caza 
Ștefan Bode 
lui hotelier, 
„Au fost m 
U.T.A. mi 
rioasă. Și 
termina ca
Liviu Coma 
timp pe gî 
tur mai gr 
pentru că 1 
ții !“ Anul 
Predeal, U.
Campionatul 
5. Ce va 
U.T.A. se 
de marcă, 
în clasame 
hovei ?...

Joi, la
a rapîdiștllor bucu- 

reștenî, aflați la Predeal, 
un moment plâcut : con
ducerea tehnicâ a echi
pei oferă un tort de cio
colată lui Rîșnițâ care 
împlinea 20 de ani. An-, 
trenorul Ion Motroc a per
mis ca evenimentul sâ fie 
sărbătorit cu un (singur!) 
pahar cu bere. Coechi
pierii i-au urat lui Rîșni- 
ța multă sânâtate 
ajungă în echipa 
nglă. Ceea ce ii 
și noi I...

• De aproape 
tămînă, Politehnica
Iași se află In pregăti
re la Breaza. Unul din
tre cel mai buni jucă
tori al săi, Simionaș, 
a venit însă cu cîteva 
zile mai tîrziu. 
este vorba de 
de indisciplină, 
naș a răriias 
pentru susținerea unor 
examene pe care le-a 
trecut cu bine. Acum 
este în anul V la Fa
cultatea de textile de 
la Institutul politehnic. 
Pe ’ ...............
rul 
că 
an 
sa.
xamenul... 
trogradării.

• A doua zi 
U.T.A. a sosit 
deal, maseurul 
I. Vlâduț, < 
administrația 
„Rozmarin- 
ciocan. ,
Lui Iorgulescu! $i imediat 
au început sâ apară glu
mele. „Ieri Silviu a aflat 
câ Râducanu se afla la 
Predeal și a început sâ 
plonjeze și în somn, cu 
Îlîndul la tricoul naționa- 
ei I* - a zis cineva, lor- 

gulescu a rîs auzind glu
ma, precizînd însă câ 
n-a uitat de națională 
nici în vacanța cînd s-a 
pregătit practic.înd dife
rite sporturi complimen
tare,

0 După satisfacerea 
Btagiului militar, timp 
în care a jucat și la 
Steaua, dar fără prea 
mare succes, Amaran- 
dei a revenit la Poli
tehnica Iași. Antreno
rii săi actuali ne spu
neau că tînărul ata
cant se pregătește cu 
o mare ambiție, că e 
hotărît v ’ w 
jucător 
mâți ei 
ca are 
aportul

CI Despre nou! maseur 
al Rapidului, antrenorul 
Ion MotFoc susține câ 
este unul din cei mai

buni meseriași din spor
tul nostru la ora actuală. 
Și nu e de mirare, din 
moment ce Stelian Chiru 
a lucrat înainte la sanato
riul balnear din Eforie 
Nord, unitate atît de cu
noscuta în țarâ și peste 
hotare,
• L-am întrebat pe 

Ciocîrlan dacă se mai 
gîndește la fosta lui 
echipă, Sportul studen
țesc ? „Sigur că da, a 
venit răspunsul lui. 
Știu sigur că mă 'voi 
întîlni cu „Sportul" în 
etapa a Il-a a returu
lui. Vreau ca atunci 
să joc atît de bine in
cit să nu mă uite nici 
„Sportul" pe mine.

& Poarta echipei de 
copii a echipei U.T.A. 
este apărată de... Liviu 
Coman. Talentatul elev 
de 12 ani nu este altul 
decît _’’J 
primei echipe a 
țîei textil iste, 
fost portar, 
centrului de 
bului U.T.A. 
H. Mețcas și 
îi prevăd lui 
junior un viitor 
mai ales dupâ ------
dintr-o recentă competiție 
pioniereasca disputata la 
Geoagiu între șqse echi
pe și cîștigatâ de U.T.A,

Deși turul 
de aproape d 
tinuâ sa sdse 
care corespon 
rii relatează 
cerii echipelor

O constatai: 
divizionare ‘C 
ren, anexe, 
De instruirea 
nori sau^jjyt 
mare sau rnc
elevilor lor e 
rea jucâtorilo 
tot, datorită, 
care obliga î 
buie să se a 
un junior),
formalâ, înde 
gulamentului 
la „masa ver 
mâții unde p 
sub 26 de an 
echipe sînt și 
fel se prezin 
Dacia Orâști 
care atît în 
este printre 
IX-a), Viitoru 
gurele, Nitra 
Oțelu Roșu, 
Minerul Borș
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MULTE SANCȚIUNI, 
drul unei ședințe 
liză a biroului conducerii 
lui F. C. Galați 
toarele hotărîri : 
ciu și Gheorghiu 
lotul echipei ® 
vertisment celor 
au avut grave abateri disciplina
re, Înaintea partidei cu Universi
tatea Craiova ® Dan Coe a fost 
numit antrenor secund. EJl va con
tinua să evolueze și în cadrul 
echipei, ca jucător • Clubul gălă- 
țean urmează să ia măsuri cores
punzătoare împotriva jucătorilor 
C. Nedelcu, care și-a părăsit în 
mod nejustificat echipa, și Manea, 
trimis acasă (de la Sinaia) de con
ducerea tehnică a echipei pentru 
abateri disciplinare O La echipa 
gălățeană a fost legitimat portarul 
Ion Vasile, de la Sportul studen
țesc.

Și

de

MAI 
In ca- 

ana- 
clubu- 
urmă-s-au luat

0 jucătorii Man- 
au fost scoși din 
s-a dat ultim a-

7 jucători care

nii, el juca în prima formație a 
Unirii ’Tricolor, fiind unul din 
elementele de bază ale acestei e- 
chipe. Cei cu tîmplele cărunte își 
cimintesc de el și sînt îndurerați 

i dintre noi.de dispariția lui

0 La Casa de 
catelor din Baia 
ședința de analiză a activității pe 
1974 prezentată de Colegiul jude
țean de arbitri. Cavalerii fluieru
lui din județul Maramureș au ar- 

1974, 1 014 meciuri la 
1 996 la tușă. Eviden- 
Silaghi, G. Omota, I. 

Haracsek etc. In cadrul

cultură a sindi- 
Mare a avut loc

PE MERIDIANELE BALONULUI ROTUND

CORESPONDENȚĂ DIN IUGOSLAVIA

textil 
oc pe

:ac

rhneider, 
, Bîtea. 
, Pîrvu, 
c, Tran
șă.. un 
rin“. Pe 
[i în ză- 
Lupta e 
k formă, 
•viu Co- 
plăcere 

le celui 
al.
zmarin", 
neutru, 

mplexu- 
tesiune :

Ia noi. 
nai se

că va 
pcul 3“. 
pine un 

un re- 
I trecut, 
I preten- 
Inise la 
[locul 9. 
|e locul 
|i, cînd 
| nume 
|aua, și 
|a Pra-

ESCU

linchelal 
|tie con- 
Isori în 
Isuporle- 
|e între-

„ unele 
ife- (te- 
:ătoare, 
i antre- 
irckmai 
predea 

romova- 
peste 

lentului 
ren tre- 
:l puțin 
ia este 
uza re- 
cu 0-3 
ele for- 
jucâtorl 
aceste 

br. Ast- 
Iplu, la 
3, dar 

acum 
seria a 
I Mâ- 
Metalul 

Mare, 
altele.

T. SIRIOPOL — coresp. județean

• A încetat din viață ION BO- 
TEANU, un vechi fotbalist al „O- 
borului", în urmă cu patru dece-

PREGĂTIRI ALE
9 UN LOC FRUNTAȘ, OBIEC

TIVUL MUREȘULUI DEVA. Co- 
jocaru, Iancu, P. Grigore, Balla, 
Naghi, Mihalache, Minculescu, 
Stark, Gruber, Uilecan, M. Mihai, 
Niță, Silaghi, Filler, Moț, Seli- 
meși, Eșu și Ceaușu — iată nu
mele celor 18 jucători cu care 
antrenorul Mureșului Deva, Ni- 
colae Oaidă, a început pregătirile 
pentru returul campionatului. A- 
cestora. li se vor adăuga încă doi, 
Sălăjan — reîntors din armată, 
și Ciobanu — promovat de la ju
niori. Pînă la 20 ianuarie, 
reșul se 
mind ea 
februarie 
torii“ la

Mu- 
pregătește la Deva, ur- 
între 21 ianuarie și 6 
să-și încarce „acumula- 
Geoagiu-Băi. Pe agenda 

meciurilor amicale figurează în- 
tîlniri cu U.T.A., Jiul Petroșani, 
Sportul Studențesc, Șoimii Sibiu 
etc. „Vrem să reedităm compor
tarea bună din tur — afirmă an
trenorul Oaidă 
jocuri frumoase, 
ocupăm un loc fruntaș în seria 
noastră, cea mai ' "l" " ~'
viziei B“. (Ion JURA — coresp.).

— să realizăm 
apreciate și să

echilibrată a Di-

CON-
Fotba-

antre-

9 ACELAȘI LOT LA 
STRUCTORUL GALAȚI, 
liștii de la Constructorul Galați 
efectuează zilnic cîte două 
namente sub conducerea lui Pe
tre Moțoc. Din 22 ianuarie — 
timp de 12 zile — ei vor putea 
fi văzuți pregătindu-se în fru
moasa stațiune montană Tușnad. 
Primele meciuri amicale, Con
structorul le va susține în corn» 
pania divizionarelor B Metrom 
Brașov și Rapid București. In 
continuare sînt prevăzute întîl
niri de verificare cu S. C. Ba
cău, F. C. Argeș, F. C. Con-

După cum ni se relatează de către co
respondenți, printre cei evidențiați în 
jocurile din prima jumătate a campiona
tului se află mulțl tineri, sub 20 de ani, 
unii chiar de virsta junioratului... mic. 
lată cîțiva dintre ei : Țiplea — 16 ani
(Minerul Borșa), Pieșu, Mantale — ulti
mul n-a împlinit încă 16 ani (Viitorul 
Vaslui), Vasile (Rapid Fetești), Oancea 
(Metalul Bocșa), Pavel (Textila Cisnă- 
die), Cervenschi (Minerul Rodna), Șcfrari 
(C.S. Botoșani), Chirie (Nitromonia Fă
găraș), BaraliU (Progresul Băilești), Mol
dovan — 16 ani (Lacul Ursu Sovata) și 
alții.

Și acum, spicuiri din scrisorile primite: 
„Echipele din seria a Xll-a dispun de 

terenuri bune și au antrenori calificați, 
DAR NU PRACTICĂ FOTBAL DE CALI
TATE, cu excepția cîlorva, cum sînt, Ni- 
tramonia Făgăraș, Precizia Săcele și 
U.P.A. Sibiu". (CAROL GRUIA - coresp. 
la Brașov) ;

,,Dacia Orăștie este o echipă tinărâ — 
media de virstă sub 22 de ani — și se 
numără, din nou, printre pretendentele 
la promovarea în- Divizia B. Avem condi
ții de joc și de pregătire, am avut par
te, in tur, numai de arbitraje bune". 
(BENONE POPA — antrenor) ;

„Repararea stadionului din Cisnădle 
dureeză de foarte mult timp și echipa

SPORT INFORMEAZĂ
r tra-
Is din 

: 41.
I, jud. 
[exan-
Pere- 

[ Vic- 
r.’eor- 
pmion 
|i An- 
Irimiș, 
la, 49. 
E jud. 
I din 
I din 
I Va- 
torlan 
■ircca 
IboIo-

I. 62.

Chiroșca Alexandru, 63. Oprea Maria, 
64. Barbu Vasilica, 65. Amzer Teodor, 
66. lonescu Velica, 67. Leica Constan
tin și 68. Olaru Floarea din Bucu
rești, 69. larga Hemu din Ploiești.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 17 IA
NUARIE 1975 :

Extragerea I : 21 56 7 45 .55 51 
19 77 8.

Extragerea a Il-a ;
67 90 34 25.

FOND GENERAL
GURI : 1.668.381 Iei
705.008 lei REPORT.

69 5

DE
din

61 75 59

CIȘTI-
care i

bitrat, 
centru 
țiați : < 
Necsa, i 

^ședinței 
cipalele 
bitraj.

în
si

C.
L.

i au fost dezbătute și prin- 
; probleme actuale de ar

V. SASARANU coresp
• Divizionarele C orădene, O- 

limpia și Voința, și-au schimbat 
antrenorii. La Olimpia — liderul 
seriei a Xl-a — funcționează A- 
lexandru I’app, fost la Voința. 
Voința va fi antrenată de prof. 
Ioan Iambor, de la Minerul Voe- 
vozi.

DIVIZIONARELOR B
stanța, Voința București, Unirea 
Focșani etc. Lotul a rămas ace
lași. A revenit la echipă Ploeș- 
teanu, care și-a satisfăcut stagiul 
militar. Constructorul speră să 
realizeze un retur bun, pentru a 
se îndepărta cît mai mult de zona 
locurilor
RIOI’OL

® F.
REAZA"
Toți 
IlI-a 
zent 
rului 
ciș, 
care 
timp 
care 
retur, 
care se află : Albu, Vidac și lank 
— portari ; Sărac, Petre Nicolae, 
E. Naghi, Lucaci, Daraban și Po-

retrogradante. (T. SI- 
— coresp. județean).
C. BIHOR „ACCELE- 
LA STÎNA DE VALE,

jucătorii liderului seriei a 
a Diviziei B au răspuns pre
ia primul apel al antreno- 
Ladislau 
restabilit 
l-a ținut 
pe tușă. 
F. C.

Vlad. Inclusiv Co- 
după accidentul 

o bună bucată 
Dar, iată lotul 

Bihor va încerca, 
să-și mențină poziția

Cînd apar aceste rînduri, febra 
pregătirilor pentru sezonul 1975 a 
cuprins toate echipele de fotbal din 
Iugoslavia. Foarte puține divizio
nare (Zeleznicear, Vardar) au ales 
calea turneelor peste Ocean. Majo
ritatea formațiilor au profitat de 
clima blinda a coastei Dalmate, 
preferind „pregătirea la-domiciliu". 
Turul campionatului a adus în 
frunte pe Hajduk Split (25 p), care 
și-a creat un avans de 4 puncte 
față de principala sa urmăritoare, 
Steaua Roșie Belgrad. în acest tur 
de campionat s-a mai remarcat 
Vojvodina (locul 3 cu 21 puncte), 
în timp ce Partizan Belgrad ocupă 
o poziție surprinzător de modestă: 
locul 12 (14 p) la numai un punct 
de ultima clasată. Restul echipelor 
au avut o comportare normală față 
de loturile la dispoziție. în com
petițiile europene pentru echipe de 
club au mai rămas două 
cele 4 formații înscrise : 
Roșie în Cupa Cupelor și 
Mostar în Cupa U.E.F.A.

Acum, la ora bilanțurilor, sta
tisticile vin să completeze ceea ce 
poate scăpa iubitorilor de fotbal. 
De pildă, statistica participării pu
blicului la meciuri indică o cifră 
in creștere : 1 503 000 de spectatori 
(o medie de 9 800 la un joc), cu 
38% mai mult decît în perioada 
respectivă a sezonului trecut, dar 
încă puțin față de alți ani. După 
ancheta tradițională a ziarului 
„Sport Belgrad**, titlul de cel mai 
bun fotbalist pe anul 1974 a reve
nit lui Iosip Katalinski. L-au ur
mat, în ordine, Oblak, Acimovici, 
Buljan și Geaici.

Echipa națională a jucat în 
toamnă un singur meci în campio
natul european : 3—1 cu Norvegia, 
la Belgrad. Dar, în sezonul ce se

apropie (2 
lului vor . . ______ ______ __
pasionantul duel dintre Hajduk și 
Steaua Roșie-pentru titlul de cam
pioană, de lupta crîncenă pentru 
evitarea retrogradării (in care sînt 
angajate nu mai puțin de 8 echi
pe), evoluțiile formațiilor Steaua 
Roșie și Velej Mostar în sferturi
le de finală ale competițiilor eu
ropene de club, precum și jocurile 
decisive ale naționalei în grupa a 
IlI-a a campionatului Europei ; cu 
Irlanda de Nord (16 martie), și 
Suedia (4 iunie), confruntări ce 
promit întreceri pasionante, aștep
tate cu interes de public și poate 
noi reușite pentru fotbalul iugo
slav.

martie) iubitorii fotba- 
putea urmări alături de

SEZON PASIONANT

DUȘAN EUGARIN
Sarajevo, ianuarie

Petrovici, unul dintre jucătorii de 
frunte ai fotbalului iugoslav, în 
acțiune

dintre 
Steaua 

Velej DOUĂ DERBYURI DE A TRACȚIE
ÎN CAMPIONATUL ITALIAN

Intr-adevăr, se poate spune că 
Lazio a salvat interesul pentru 
campionatul italian prin victoria 
de-acum două săptămîni asupra 
lui Juventus și prin scorul egal 
realizat pe terenul Fiorentinei 
(eare a ratat în ultimele trei mi
nute și un penalty lăsîndu-le po
sibilitatea campionilor Italiei să 
rămînă în apropierea liderului). 
Prin urmare, întregul interes este 
concentrat spre pozițiile fruntașe 
ale clasamentului, unde Juventus, 
Lazio, Torino, Napoli și chiar

de 
cu 
în 
Pe

X.

CE SE ÎNTIMPLÂ
povici — fundași ; 
Benczik, Bisoc și Cociș 
locași ; Suciu, Agud, 
Vlad, Bocșa și Jiroș —

In prezent, lotul 
Stîna de Vale, unde va 
la 22 ianuarie. De la 
și pînă la 2 februarie, F. C. 
Bihor își va continua pregătirile 
la Băile Felix.

în perioada 2.II—9.III, echipa 
orădeană va susține mai- multe 
meciuri de verificare în compa
nia unor formații divizionare A 
și B, printre care se numără „U“ 
Cluj-Napoca, Rapid București, 
Politehnica Timișoara, Olimpia 
Satu Mare etc. Este programat și 
un meci internațional cu puter
nica formație maghiară. Ferenc- 
varos Budapesta. (Ilie GIIIȘA 
coresp. județean).

Florescu,
— mij- 
Kun II, 
atacanți. 
află la 

sta pînă 
această dată

se
In

pene 
și-a

CU BAYERN MUNCHEN?
galeria marilor echipe euro- 
de fotbal din ultimii ani 

înscris numele și formația 
vest-germană Bayern Miinchen. 
Echipa din capitala Bavariei s-a 
impus cu autoritate în ultima vre
me în cupele europene și, îndeo
sebi, în campionatul vest-german 
pe care l-a eîștîgat, într-o mani
eră categorică, consecutiv de 3 
ori. Echipa antrenată de Udo Lat-

au
și

Textila este nevoita să se deplaseze, 
pentru joc și antrenamente, in alte loca
lități, ceea ce constituie un handicap 
serios, mai ales că joaca în cea mai 
grea serie (a Xtl-a), unde sînt nu mai 
puțin de patru foste divizionare B; în 
plus, DEPLASĂRILE SINT LUNGI Ș. OBO
SITOARE. Mai sînt și arbitri care pro
voacă greutăți. De exemplu, vîlceanul 
Dinescu, a uitat, după terminarea meciu
lui să dea înapoi legitimația unui jucă
tor schimbat în- timpul jocului, care n-a 
mai putut fi folosit citeva etape, asocia
ția sportivă... necunoscînd adresa arbi- 

la Cis-irului-. (IUE ANDREI - coresp. 
nădie) ;

„Echipa Lacul Ursu Sovata se 
de sprijin material din pariea

bucură
„r. . . _____ _ . .. tuturor

iubitorilor ds sport din localitate, cit și 
a Casei de cultură". (ARPAD FEKETE - 
coresp. la Sovata);

„Progresul Corabia are unele greutăți: 
NU DISPUNE DE ECHIPAMENT Șl 
TERtAL SUFICIENT Șl JOACĂ PE 
TEREN DENIVELAT". (CONSTANTIN 
LIP — coresp. la Corabia) ;

„Formația noastră este mereu în trans- 
formare și nu numai in privința denumi
rii ța fost Metalul Bocșa, Minerul Bocșa, 
A.S. Bocșa, iar acum din nou Metalul). 
De fiecare data însă schimbările au și 
urmări organizatorice, pleacă și vin jucă
tori. Acum avem citeva... păsări călătoa
re, iar unii localnici stau pe tușă". (TI- 
BERÎU ȚĂRANU — coresp. la Bocșa);

„Arbitrajele lasă mult de dorit, de obi
cei sînt favorizate, peste măsură, gaz
dele". (MIȘU AVANU — coresp. la Tir- 
goviște) ;

„In unele localități, ca de pildă, Si- 
ghetul Marmației, publicul dă dovadă 
de o totală lipsă de sportivitate cind ore 
în față o echipă rivală formației locale 
(C.I.L. Slghet. lidera seriei a X-a)". 
(ZOLTAN DEBREȚENI - coresp. la Cav- 
nlc) ;

„îrt fiecare serie, există UN MARE 
DECALAJ VALORIC INTRE COMPETITOA
RE, așa se prezintă situația și in grupa 
a IV-a. Jocurile în deplasare sint deose
bit de dificile, avem de suportat nu nu
mai duritățile adversarului, ci și deci
ziile eronate ale arbitrilor, iar în unele 
localități, ca de pildă, la Frecăței (jud. 
Tulcea) terenul se prezintă sub orice 
critică". (VASILE STAHCU - antrenor la 
Dunărea Tulcea).

MA- 
UN 
FI-

T. RABȘAN

„Tunarul" Gerd Miiller mereu pre
zent in fazele de gol...

tek a reunit un buchet de jucă
tori celebri, grație căruia jocul 
ei avea să se afirme în soccerul 
european. Este suficient să amin
tim că din lotul campionilor lu
mii au făcut parte nu mai puțin 
de 7 jucători de la Bayern (Bec
kenbauer, ~ 
Breitner, 
Roth). Și 
terse haft" 
pionatului 
chipă Bayern avea să sufere în- 
frîngere după înfrîngere, chiar și 
pe teren propriu, pentru ca, la 
sfîrșitul turului, să ocupe doar 
locul 13 !

Ce se întîmplă deci cu Bayern ? 
— iată întrebarea pe care iubito
rii fotbalului de pe continent și-o 
pun cu justificată curiozitate.

Să recapitulăm, pe scurt, fil
mul evenimentelor, care au ur
mat după cucerirea titlului suprem 
de către reprezentativa vest- 
germană. După o scurtă și* bine
meritată perioadă de concedii, 
care a precedat campionatul lu
mii, echipa lui Lattek a efectuat 
o . serie de turnee, așa îneît ju
cătorii au intrat în campionat mai 
istoviți decît după o mare între
cere ! Fără îndoială, că și pleca
rea lui Breitner (un fundaș ofen
siv ideal) la Real Madrid s-a fă
cut mult simțită. Și, cum un rău nu 
vine niciodată singur — proverb 
care avea să se confirme și la

Gerd Miiller, Maier, 
HSness, Schwarzenbeck, 
totuși, după „^Weltmeis- 
în no-ua ediție a cam- 
vest-german, celebra e-

Bayern — o serie de jucători 
fost sau sînt încă accidentați 
deci — indisponibili : Roth — în
tindere de ligamente, Kappelmann 
— ruptură de mușchi, Zobel — 
ruptură de menise, lioness — ope
rație de hernie, Maier — brațul în 
ghips — Schwarzenbeck — acci
dentat. Și Gerd Miiller, fie bolnav 
de gripă sau cu ușoare acciden
tări, a lipsit din numeroase me
ciuri.

în fine, 
s-au iscat 
jucători și 
care nu a 
tatea necesară și, ca urmare, și-a' 
înaintat demisia înainte de a-i 
expiră contractul. Cuvintele de, 
„adio" ale lui Lattek sînt semni
ficative : „Este greu să lucrezi cu 
jucători care au cunoscut atîtea 
succese... Oricine vine după mine 
se va convinge de acest lucru".

Și acum la cîrrna echipei vine 
Dettmar Cramer. Prevăzător însă, 
el a condiționat un contract pe 
termen scurt... (I. O.).

din cauza insucceselor 
și unele discuții între 
antrenorul Udo Lattek, 
mai putut avea autori-

Roma încearcă să se excludă una 
pe alta din lupta pentru „lo scu- 
detto", titlul de campioană

Duminică două întîlniri atrag 
îndeosebi atenția în penultima e- 
tapă a returului : Juventus—Fio
rentina și Lazio—Milan. „Alb-ne- 
grii“ s-au chinuit duminică pen
tru a învinge modesta echipă 
Ternana, probabil și ca urmare a 
șocului primit anterior la Roma. 
De aceea, ni se pare că lui Ju
ventus îl va fi foarte greu să în
treacă o echipă ca cea din Flo
rența, care pare să-și fi regăsit 
ritmul bun din primele etape. A- 
ceasta îndeosebi datorită aportului ■ 
excelent al lui Antognoni, pe care 
Ștefan Covaci l-a pronosticat a 
fi, peste doi ani, cel mai bun 
mijlocaș din Europa.

In ceea ce o privește pe Lazio, 
aceasta pare favorită pe hîrtie, 
nu numai pentru că joacă acasă, 
ci și pentru faptul că Milan nu 
a convins pe nimeni, cu toate cele 
patru goluri înscrise duminică în 
poarta lui Varese. Trebuie să spu
nem însă că Rivera a intrat în
tr-o formă foarte bună, și cînd 
Rivera joacă, joacă întreaga e- 
chipă.

Cea de a treia echipă „mare" 
a acestei părți a campionatului 
este Roma. Ea a realizat 6 victo
rii consecutive și se află în spa
tele fruntașilor. Duminică se de
plasează la Terni, unde se va 
simți ca acasă, deoarece localita
tea se află Ia numai 90 de km de 
Roma și se bănuiește că stadionul 
ternan va fi invadat de tifosi ro
mani. în programul etapei 
figurează întîlnirile : 
no și Bologna—Napoli, două par
tide de tradiție, precum și Cagli
ari—Ascoli, Sampdoria—Cesena și 
Varese—Vicenza, trei meciuri im
portante pentru zona retrogra-' 
dării.

mai
Inter—Tori-

CESARF TRENTINI
Bologna, ianuarie

DE PRETUTINDENI
curînd lucrările de construcție a 
două stadioane cu o capacitate de 
cîte 80 000 de locuri. Aceste sta
dioane vor fi construite în orașele 
Cordoba și Mendoza

• OFICIALITĂȚILE sportive 
argentiniene au dat publicității un 
comunicat prin care anunță că, în 
vederea campionatului mondial de 
fotbal din 1978, vor începe în

® FEDERAȚIA vest-germană de fotbal, prin comisia de speciali
tate, l-a suspendat pe o perioadă de patru săptămîni pe arbitrul 
Hans Wahmann, care, în timpul desfășurării meciului de campionat 
dintre echipele Bayern Miinchen și Eintracht Frankfurt pe Main, l-a 
insultat grav pe jucătorul Grabowski. Ancheta, care a avut loc ca 
urmare a reclamației depuse de Grabowski, a stabilit că într-ade- 
văr arbitrul Hans Wahmann s-a făcut vinovat de injurii la adresa 
cunoscutului internațional vest-german.
• ANCHETA întreprinsă de re

vista „Fotbal" din Sofia l-a de
semnat drept cel mai bun fotba
list bulgar al anului 1974 pe in
ternaționalul Kiril Ivkov (Levski- 
Spartak Sofia). Pe locurile urmă-

• FOTBALUL african este în ,. 
Cupei Africii s-au înscris 32 de țări (Turneul final cu 8 formații 
se va organiza în 1976, în Etiopia). Se preconizează și organizarea 
unei competiții rezervată cîștigătoarelor de cupe, precum și a unei 
întreceri rezervată echipelor cu jucători sub 20 de ani.
© INTR-UN interviu acordat 

ziarului „Bild Zeitung" jucătorii 
vest-germani Paul Breitner și 
Gunther Netzer, care în prezent 
activează sub culorile echipelor 
Real Madrid, au declarat că sînt 
gata oricînd să joace în echipa 
reprezentativă a R. F; Germania,

® S-AU ÎMPLINIT recent 75 de ani de existență a clubului 
italian Lazio.
O CEL MAI BUN fotbalist desemnat Jan Pivarnik, fundașul 

cehoslovac al anului 1974 a fost echipei Slovan Bratislava
« IN MECI AMICAL, la Tel Aviv, selecționata .Israelului a dis

pus cu 3—0 de cea a S.U.A. Ambele echipe se pregătesc pentru 
turneul olimpic.
© SPECTATORII italieni sînt 

supărați pe antrenorul echipei re
prezentative Ful vio Bernardini. La 
meciul Lazio — Juventus, specta
torii din Roma au vrut să-1 a- 
tace pe Bernardini pentru gă nu

care a avut loc ca

de injurii la

clasați Bojil

adresa

toare au fost
(ȚSKA) și Hristo Bonev 
motiv .Plovdiv). La această 
tă au participat 116 cronicari de 
specialitate.
plină dezvoltare. La noua ediție a

Kolev 
(Loko- 
anche-

dacă vor fi solicitați de antre
norul Helmut Schdn. Selecționerul 
unic al echipei R. F. Germania, 
Schon a arătat că dacă cei doi ju
cători vor avea asentimentul clu
bului din Madrid și se <vor afla 
în formă corespunzătoare, atunci • 
el va apela la serviciile lor.

a selecționat nici un jucător de 
la Lazio (campioana Italiei) în me
ciul cu Bulgaria. Intervenția po
liției l-a salvat însă pe antrenorul 
„Squadrei azzurra'*.
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wmw;
n timp ce la o se
rie de discipline 
sportive activitatea 
competițională con
tinuă, cu intensita
te, și în perioada

de iarnă, in alte sporturi 
loturile sau echipele se află 
într-o pauză, mai scurtă ori 
prelungită, în funcție de spe
cificul și calendarul fiecă
rei ramuri în parte. Departe 
de a însemna, însă, o „va
canță", această perioadă de 
pauză competițională trebuie 
să fie, peste tot, eficient fo
losită pentru importante acu
mulări cantitative și calitati
ve, care să determine creș
teri valorice chiar de la în
ceputul viitorului (în unele 
cazuri foarte apropiat) se
zon.

Cum sînt îndeplinite aces
te cerințe ? — iată tema tu
rului de orizont pe oare l-am 
întreprins în ultimele zile, o- 
prindu-ne la cîteva sporturi 
aflate în prezent în pauză 
competițională, dar care — 
după cum am constatat — 
au rămas în plină actuali
tate.

$
5

i

%

VACANȚĂ
* VOLEI

APARENTA
După dificilele turnee ale pri

mei faze a Diviziei A, echipele 
acestui eșalon au intrat în vacanță 

competițională la sfirșitul lunii trecute. Vacanță este un fel de a zice, 
deoarece chiar din primele zile ale lunii ianuarie o serie de voleibaliști 
și voleibaliste au fost eonvocați la loturile naționale de juniori-tineret, 
aproape toți fiind tinere speranțe ale divizionarelor A, in oare au fost 
promovate de curînd. Dar nici ceilalți componenți ai echipelor nu au 
pus echipamentul în cui pentru mai multă vreme. Campionii 
țării, de altfel, n-au avut deloc pauză, al trebuind să se 
deplaseze în R. F. (Germania pentru meciurile din Cupa campioni
lor europeni cu S-S.F. Bonn, pentru ca la 2—3 zile de la întoarcere să 
intre în pregătirea de iarnă, la Predeal. Și celelalte echipe au reluat 
pregătirile, fie în localitățile respective, fie in stațiuni montane, întrucît 
faza a doua a competiției interne este aproape : în prima jumătate a 
lunii februarie. Graba cu care echipele se dedică pregătirilor este mai 
mult ca oricînd explicabilă: majoritatea lor și-au împrospătat loturile 
la începutul campionatelor, ceea ce necesită, pe Ungă acumulările fizice 
și oxigenarea de rigoare în sezonul hivernal, mai mult timp pentru 
omogenizarea sextetelor.

Cîteva formații masculine : Steaua, C.S.U. GMați. Dinamo, Rapid s-au 
deplasat la Predeal și Sinaia, în aceeași perioadă, pentru a da posibili
tatea antrenorului Aurel Drăgan să supravegheze pregătirea compo- 
nenților lotului național. Pentru că primele trei echipe sînt principalele 
furnizoare ale reprezentativei masculine, care In acest an are o misiune 
extrem de dificilă — aceea de a încerca, prin campionatele europene, 
să obțină calificarea pentru J.O. de la Montreal. Pe de altă parte, băieții 
lui George Eremia, dinamoviștii, trebuie să iacă eforturi suplimentare în 
vederea competițiilor care îi așteaptă în prima porte a lunii viitoare : 
turneul final al Cupei campionilor europeni și debutul în turneele gru
pei I valorice a campionatului. In aceeași situație se află și echipa băi- 
măreană — Explorări care, deși reclama o perioadă de refacere, în sta
țiuni de tratament, a jucătorilor accidentați, s-a văzut nevoită să renunțe 
la ea pentru o săptămînă de pregătire la munte. Explorări este calificată 
în turneul semifinal al Cupei cupelor și, de asemenea, ține să se 
comporte cit mai bine în turneul primei grupe valorice a campionatului 
intern (găzduit chiar de Baia Mare între 13 fi 15 februarie). La băimă- 
reni, problema omogenizării lotului se pune mai acut, deoarece achiziți
ile au fost mai numeroase la începutul sezonului.

Și fruntașele voleiului feminin se află in plină pregătire : Rapid, 
Farul, Dinamo se găsesc acum în stațiunile de pe Valea Prahovei. Cela- 
lalte au început antrenamentele sau le încep curînd- îndeosebi echipele 
studențești, ale căror jucătoare folosesc „sesiunea deschisă" in aceste 
zile, au rămas în localitățile respective. Antrenorul timișorencelor, Donn 
Jitaru, ne spunea că din cauza sesiunii nu poate duce echipa pentru o 
săptămînă pe munte. Așa că Universitatea, după 2 săptămâni de pauză 
pentru examene, a început joi, în Timișoara, pregătirile. I.E-F.S. a pro
fitat de cursul de schi pentru a realiza și pregătirea fizică de rigoare 
in Paring...

Pauză competițională și la eșaloanele următoare (Divizia B și șco
lară)... Cea mai mare parte a echipelor au reluat Insă pregătirile : la 
sfîrșitul lunii — echipele școlare și în februarie Divizia B reiau res
pectivele campionate.

PROBLEME ÎN... PREMIERĂ Șl MULTE AMBIȚII
In sportul popicelor, cele 40 de echipe, 

feminine și masculine, care se întrec, în 
fiecare an, în campionatul Diviziei A, 
se gâsesc acum în perioada pauzei din
tre tur și retur.

Pregătirile pentru returul campionatu
lui divizionar (care va începe la 15 fe
bruarie) sînt în toi peste tot. Paralel 
se fac preparative și pentru anul inter 
național 1975, care pentru juniori este 
de cea mai mare importanța, fiind anul 
campionatelor europene la care, în spe
cial fetele, au de apărat nu mai puțin 
de trei titluri. Seniorii vor avea de sus
ținut doar partide amicale, dar de pr»* 
tigiu, întrucît vor întîlni cele mai bune 
reprezentative de pe continent. Dar și 
pregătirile sclecționabililor, juniori șl 
seniori, se desfășoară, în principal, la 
echipele de club, în campionatul divizio
nar, deci, campionatul constituind o prin
cipala verigă în realizarea obiectivelor 
po 1975.

După cum ne relata secretarul general 
ol F.R.P., LadisJau Szocs, antrenorii sînt 
preocupați de transpunerea in viață a

SEZONUL DE SULĂ ÎNCEPE

SĂ-ȘI OCUPE POZIȚIA MEDITATĂ
ATLETISM I

încorporat de clțiva ani și tn 
rfndul sporturilor hivernale, atle
tismul și-a schimbat stereotipia 
iarna — pregătire, vara — con
cursuri, DEVENIND UN. SPORT 
CU DOUA SEZOANE DIS
TINCTE. Iar dacă la nivelul eli
tei mai există încă, In unele 
părți, rezerve, obiectivele priori
tare aparținlnd atletismului In 
aer liber (cu toate că „indoorul" 
are și el clasicele sale — cam
pionate continentale, campionate 
naționale, concursuri memoriale 
etc.), atletismul de sală a fost 
asimilat pe de-a-ntregul la nive
luri inferioare. Și este bine să 
fie așa din mai multe motive, nu 
cel de pe urmă fiind acela al 
atragerii începătorilor prin con
tinuitate In pregătire și competi
ții pe care atletismul de sală o 
poate realiza și printr-un specific 
mal spectaculos.

tnvățăwtotetf «roaa după desfăuirarea 
primei jumătăți a campionatului. In piu», 
a Intervenit ți e altă problemă : aceea 
a adaptării la noile materiale de joc. 
Ne referii» la popicele din materia! 
plastic cu caro se joacă peste tot, ince- 
pind din turul campionatului.

Componenții echipelor divizionare se 
antrenează acum nu numai pe pistele 
de bitum ci și tn săli și pe stadioane. 
Ei au de îndeplinit, înaintea reluării cam
pionatului in perioada 20 ianuarie — 10 
februarie, normele de control.

Returul se anunță ta fel d» intere
sant. echipele, mai ales cele din frun
tea seriilor, vor să-și mențină pozițiile 
de pe care lari startul in noul sezon. 
Unele dintre ele insa înttmpină dificul
tăți in alcătuirea formațiilor care, con
form regulamentului, trebuie să includă ți 
doi juniori. in această privință nu stau 
bine nici chiar campioanele. Rapid Bucu
rești (două dintre jucătoarele de bază, 
Vasillca Plntea șl Elena Concear, au 
depășit virsto junioratului) și Construc
torul Galati.

T. RABȘAN

Ce ne va oferi „indoorul" 
1975 ? Calendarul central prevede 
relativ puține competiții, al că
ror start va fi dat la 8—9 februa
rie cu campionatele republicane 
universitare. Urmează apoi cam
pionatele republicane ale senio
rilor (15—16 februarie la Bucu
rești), concursul internațional 
„Cupa de Cristal" (22—23 februa
rie, București), campionatele re
publicane ale juniorilor mari 
(1—2 martie, București),' campio
natele europene (Kattowice, 8—9 
martie), campionatele republicane 
ale juniorilor II (Roman, 8—9 
martie). Așadar, pentru cei mai 
buni atleți — seniori sau juniori 
— sezonul competițional de iarnă 
ar trebui să înceapă . abia peste 
o lună. Dincolo de faptul că în
trecerile înșiruite mai sus presu
pun deja o formă maximă, deci 
existența unor concursuri pregă
titoare, se naște întrebarea fi
rească — CE FAC ÎN ACEASTA 
perioada ceilalți atleți 
—seniori, juniori sau copii — 
pentru care un campionat euro
pean sau o cupă de cristal repre
zintă încă un ideal ?

Pentru ei, sezonul de sală a șl 
început la sfîrșitul săptămînii 
trecute, la București și Roman 
desfășurîndu-se concursuri rezer
vate juniorilor și copiilor. Astăzi 
și mîine, în Capitală sînt progra
mate campionatele municipale, a- 
dresate tot celor mai tineri atleți. 
Pentru ca inițiativele organiza
torilor să-și ajungă scopul este 
însă nevoie de un răspuns cores
punzător din partea... destinata
rilor. Așadar, antrenorii de atle
tism, profesori de educație fizică, 
nu uitați că întrecerea, competi
ția, este mijlocul cel mai sigur 
de atragere spre atletism, nu ui
tați că pregătirea se face pen
tru a concura și nu de dragul 
pregătirii ! Invitația este valabilă 
și pentru atleții seniori, chiar din 
lotul republican, unii dintre ei 
puțind fi văzuți zilnic în sală an- 
trenîndu-se, absentînd doar în 
ziua concursului !

Sezonul de sală nu înseamnă 
numai campionatele europene sau 
Cupa de 
în primul 
acum fac

Cristal. Să ne gîndim, 
rînd, la cei care abia 

primii pași spre cupă...

Vladimir MORARU

VALOAREA NOULUI

Pentru prima oară în ultimii 
ani, o pauză competițională de 
aproape patru luni în activitatea 
celor mai bune echipe de polo 
din țară. Pentru a corela cit mai 
bine programul internațional al 
jucătorilor fruntași, cu cel in
tern, federația de specialitate a 
decis începerea noului campionat 
divizionar la 9 aprilie.

Cu toate acestea, pregătirile 
pentru cea mai importantă com
petiție republicană au început 
din primele zile ale lunii ianua
rie. Cu o singură excepție: ju
cătorii echipei campioane, supra
solicitați mai ales în ultima parte 
a sezonului trecut se află în ma
rea lor majoritate la Băile Felix 
pentru diferite tratamente. Nici 
în săptămînile următoare, antre
norul Anatol Grințescu nu va a- 
vea întregul lot în pregătire, 
deoarece de la 24 ianuarie, Zam- 
firescu, Frățilă, Nastasiu, Rus, 
D. Popescu, Răducanu se vor ală
tura celor mai buni jucători ai 
Rapidului în cadrul lotului na
țional, angajat la finele lunii ur
mătoare în marele turneu inter
național de la Budapesta, alături 
de cele mai bune echipe 
lume, Ungaria, U.R.S.S. 
slavia.

Poloiștii feroviari, în 
din al căror lot lipsesc 
FI. Slavei, aflați de asemenea la 
tratament, sînt în a treia săptă- 
mînă de pregătire i de trei ori 
în apă, acumulînd zilnic kilome
tri întregi și de trei ori pe uscat, 
alergarea în teren variat predo- 
minînd în această lună. Toți ju
cătorii urmează un program strict 
de la care antrenorul C. Vasiliu 
uu admite cea mai mică dero-

din 
și Iugo-

schimb, 
Olac și

Chiar cînd timpul nu este prielnic, rugbyștii echipei* campioane, Steaua., 
se pregătesc in modul cel mai serios. In imagine, înaintașii* exersează, 
sub privirile antrenorului Petre Cosmănescu, „legarea" grămezii. Cei 

trei din prima linie (cu fa(a) ; Ciornei, Munteanu și Bucur.
Foto : Dragoș NEAGU

LA ORA RELUĂRI! PREGĂTIRILOR
PENTRU APROPIATELE ÎNTRECERI

R U G B Y * f
Rugbyul nostru a a- 

vut în ultimul timp o 
activitate non-stop. 
După campionat, Fa
rul a plecat în Berli
nul Occidental. Apoi, 
„U“ Timișoara, Dina
mo și Sportul studen
țesc s-au deplasat în 
Franța sau Italia.

Pregătirile propriu- 
zise au fost deschise 
de STEAUA. Antreno
rul Petre' Cosmănescu 
și-a convocat elevii 
încă de la 3 ianuarie 
pentru un prim antre
nament ,,de recunoaș
tere”. Preparativele
campionilor au început 
cu gîndul ferm al re
cuperării... terenului 
pierdut, adică a punc
telor cedate prea ușor, 
în urma unui start 
greoi. Așadar, Matees- 
cu, Ciornei, R. Iones- 
cu, Șerban, Postola- 
che, Munteanu, Telea- 
șă, Enache și ceilalți 
au intrat, deja, într-un 
ritm ridicat. După 
„calculele” celui mai 
bun jucător din 1974, 
Radu Durbac, Steaua 
mai poate căpăta „pa
șaportul” pentru tur
neul final de elită, 
unde titlul va fi apărat 
cum se cuvine !

Cea mai bună echipă 
a toamnei, FARUL, se 
află momentan într-o 
scurtă perioadă de tra
tament, de refacere a 
forțelor. Zilele acestea 
sînt socotite ca foarte 
prețioase, chiar dacă 
prima echipă a litora
lului și-a asigurat de

pe acum un loc între 
formațiile noastre de 
frunte. Pentru că visul 
— șl am adăuga noi, 
și posibilitățile — Iul 
Colea, Dărăban, Mari- 
ca, Bucos, Crăciun, 
Mușat, Varga, Ianusie- 
vici etc. țintesc vîrful 
piramidei. După cîteva 
antrenamente acasă, 
prof. Mihai Naca va 
programa crosuri în 
aerul tare de la «Sinaia.

UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA, și ea o e- 
Chipă de prim rang, 
s-a reîntîlnit cu con
ducerea tehnică la 10- 
ianuarle. Toată lumea 
e validă, deci pregăti
rile din orașul de pe 
Bega pot urma curba 
firească.. Ele vor fi 
continuate, probabil, la 
Izvorul Mureșului. An
trenorul Mitică AntQ- 
nc3«u „crede” în doi 
băieți născuți în 1957; 
Cornel Frențiu și Ma
rian Pascale, primul a- 
ripă, celălalt mijlocaș 
la deschidere. De ase
menea. Andrei Xtu- 
runezi șl Mihai Call- 
mente, buni atleți, pro
mit și ei să devină 
aripi de valoare. Iată, 
deci, că Mitică Anto
nescu are de unde ale
ge .... în privința inter
naționalului Dumjtru, 
care își satisface sta
giul militar, se pare 
câ ,,U“ va conta pe a- 
portul său în meciurile 
din această primăvară, 
în schimb, talonerul 
Popovici (recalcitrant)

CAMPIONAT SE HOTĂRĂȘTE ACUM!
gare. Mai mult, Cornel Kusu și 
Ilie Slăvei, oameni de bază în 
lotul republican, au zilnic „porții 
duble", fără de care ei nu pot 
justifica selecționarea în „7“-le 
reprezentativ.

De la Cluj-Napoca, corespon
dentul nostru Paul Badvany 
transmite noutăți. Echipa Voința, 
cu ambiții de a nu 3e mai mul
țumi cu veșnicul loc III în cla
sament, urmează să-și fortifice rîn- 
durile cu transferurile (ce ur
mează a fi validate) a 3 tineri 
jucători ! Ioanele, E. Pop și Cră- 
ciuneanu, toți de la formația lo
cală Politehnica. Arcadie Sarkadi 
și-a convocat elevii de 6 ori săp- 
tămînal, una din zile fiind re
zervată pregătirii pe uscat.

Cealaltă divizionară, Politeh
nica, pe linia tendințelor mani
festate în ultimele sezoane de a 
întineri complet echipa, a pro
movat In primul eșalon patru 
talentați juniori : Bucur, Mun
teanu, Banyai și Bako. Și astfel, 
la această oră, echipa studenților 
din Cluj-Napoca are o medie de 
vîrstă de 20 de ani ! Intr-un pro
iect mai apropiat (tot luna fe
bruarie) un turneu închinat meg 
I I 
I
I 

R
aidul nostru ne prilejuiește o concluxie îmbucurătoare : 
pauza competițională nu este in mod evident înțeleasă 
ca o vacanță, ca o perioadă de inactivitate sau relaxare. 
Dimpotrivă, mai multe exemple ne arată că, odată cu 
creșterea obiectivelor și ambițiilor pentru viitorul sezon 
competițional, au crescut și exigențele în pregătire. Sînt, 

desigur, și unele rămineri în urmă, destul de multe probleme 
(disponibilitatea întregului efectiv, necesitatea întineririi unor loturi, 
adaptarea la unele modificări în sistemul competițional sau în mo
dul de desfășurare a unor întreceri), dar, aflindu-ne la începutul 
anului, sperăm că perioada pregătirilor va cunoaște peste tot 
atenția, intensitatea și exigența dorite.

va suporta o suspen
dare de patru etape.

La GRIVIȚA ROȘIE 
există probleme de alt 
ordin. Grijile lui Vio
rel Morarii privesc 
înaintarea, unde Velu- 
da și Miclescu, nerefă- 
cuți fizic, nu pot alcă
tui o linie a Il-a pu
ternică. Cu Demian, 
nu se face primăvară... 
Căpitanul reprezentati
vei, Alexandru Pop, a 
fost și el operat re
cent de hernie. în Par
cul copilului, „ora H“ 
a fost duminica trecu
tă. Se are în vedere și 
o perioadă montană.

în sfîrșit, corespon
dentul nostru Cristian 
Teodorescu ne-a infor
mat că la Buzău an
trenorul TI ti Ioncscu a 
ajuns la cea de-a ze
cea zi de pregătire cu 
CONSTRUCTORUL. A- 
lături de Stoica, Radu 
Marian, Benedeck, Gali, 
Urdea, Diaconescu,
Căinaru, Menghcr, E- 
năccscu, Predoi, Mo- 
goș, Ene în lot figu
rează și Leciu, fostul 
jucător al Farului și 
Chimiei Năvodari, care 
îl va dubla ca mijlo
caș la grămadă pe 
Ceaușu. în curînd, o- 
chipa se va deplasa la 
Monteoru.

Sînt primele vești 
din taberele rugbyștl- 
lor noștri. Să mai a- 
dâugăm că DINAMO va 
porni la..7* lucru luni, 
după ce tînărul antre
nor Ion Țuțuianu a o- 
ferit elevilor săi vacan
ța meritată la întoar
cerea din Franța.

Geo RAEȚCH!

moriei fostului internațional dr. 
Cezar Danciu, la care și-au a- 
nunțat participarea pînă acum 
Crișul Oradea și Slavia Kosice.

La Oradea, ne relatează cores
pondentul nostru județean Ilie 
Ghișa, Crișul a început antrena
mentele la 13 ianuarie fără Fejer, 
Kacz și Ghinea, care-și satisfac 
stagiul militar. în această situa
ție antrenorului N. Rujinsehi * îi 
revine dificila misiune de a în
locui acești talentați juniori... cu 
alții mai tineri, neexperimentați. 
La Progresul, noul antrenor Ion 
Alexandrescu este în căutare de 
jucători (!), actualul lot al echi
pei neridieîndu-se la cerințele 
primei Divizii.

După cum se vede, în familia 
restrînsă a polo-ului, preocupări 
diverse, majoritatea țintind o 
pregătire superioară care să im
plice o creștere calitativă a ni
velului campionatului și, ca ur
mare directă, posibilități mai 
mari pentru selecționerii echipe
lor reprezentative de a le forti
fica și menține în eșalonul supe
rior al polo-ului european și 
mondial.

A. VASILIU

Igg
I



ÎNCEP CAMPIONATELE SENHffitLOR LA PATINAJ VITEZA VICTORIA BASCHETBALISTELOR DE LA POLITEHNICA

TUȘNAD, 17 (prin telefon). Spre 
deosebire de prima zi, cea de a 
doua reuniune și ultima a finale
lor campionatului republican de 
patinaj viteză ediția 1975, rezer
vat juniorilor mari și mici s-a 
desfășurat în condiții atmosferice 
mai bune. Vîntul nu a mai suflat 
cu aceeași intensitate ca în ziua 
precedentă, iar gheața a avut — 
grație, eforturilor depuse de orga
nizatori — un coeficient mai mare

de alunecare. Tn consecință, re
zultatele tinerilor alergători au 
fost în creștere. Totuși, cifrele re
alizate nu sînt pe măsura așteptă
rilor, potențialul scăzut al viteziș- 
tilor, din cauza lipsei unor con
cursuri premergătoare de pregăti
re (marea majoritate a celor a- 
proape 60 de concurenți a luat 
contactul cu gheața în actualul 
sezon la acest concurs) fiind evi
dent chiar și cei mai talentați pa
tinatori. Urmarea : foarte puțini

AZI SEMIFINALELE ÎN

„CIRCUITUL ROMÂNIEI"
GALAȚI, 17 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru județean). 
Peste 1 000 de spectatori au -ținut să 
fie prezenți în Sala sporturilor din 
localitate, pentru a asista la con
fruntările de tenis din cadrul celui 
de al doilea turneu al ,,Circuitului 
României". Acomodați din ce în ce 
mai bine cu suprafața rapidă de joc, 
tenismanii rămași în „sferturile de 
finală" au oferit meciuri atractive, 
aplaudate de un public foarte corect 
și cunoscător al regulilor sportului 
alb.

Mai înainte de a comenta cîteva 
dintre întîlniri, consemnăm ieșirea 
din concurs a lui Toma Ovici. El a 
contractat o viroză respiratorie, mo
tiv pentru care medicii i-au reco
mandat 3 zile de repaus. Se speră că 
Ovici se va însănătoși, astfel ca la 
următorul turneu, cei de la iași, el 
să poată juca din nou.

Campionul țării, Dumitru Hărădău, 
a oferit un spectacol de tenis de bună 
calitate în compania colegului său 
de la clubul Steaua, Dan Nemeș. 
Deși acesta din urmă a dorit să cîș- 
tige măcar un set, nu a reușit, și 
aceasta datorită jocului ofensiv și 
precis al lui Hărădău. Rezultat final: 
Hărădău — Nemeș 6—2, 6—3. Viorel 
Sotiriu s-a calificat fără joc pentru

LA TENIS
semifinale datorită, cum spuneam, 
îmbolnăvirii lui Ovici, adversarul său.

Thomas Emmrich (R. D. Germană) 
evoluează din ce în ce mal bine și 
mai sigur pe el. In întilnirea cu Mi
hai Tăbăraș jucătorul din R. D. Ger
mană a cedat un set. Rezultat final : 
Emmrich — Tăbăraș 1—6, 6—2, 6—1.

In altă întîlnire, Ion Sântei a ob
ținut victoria, după două ore de joc, 
în fața lui Traian Marcu cu 3—6, 
6—4, 7—6.

Sîmbătă, de la ora 14, sînt progra
mate semifinalele de simplu, iar In 
continuare doar o semifinală de du
blu. Duminică, de la ora 14.30, se vor 
consuma ultimele două meciuri : fi
nala de simplu, urmată de finala de 
dublu.

T. SIR1OPOL — coresp. jud.

dintre competitori au putut înde
plini normele impuse de federație 
pentru decernarea titlurilor. Ast
fel, s-au atribuit doar 4 din cele 
18 titluri de campioni puse în 
joc.

Cu toate acestea au fost o serie 
de concurenți care s-au eviden
țiat, ca de plidă, Laszlo Lazar, 
Andrei Erdelyi, Gheorghe Pîrv 
(singurul patinator care a cîștigat 
două titluri), Ladislau Kokt, Cor
nel Munteanu, Agnes Rus, Eva 
Szigeti, Liana Cardaș, Sanda 
Frum și Lidia Vaszi, învingători 
sau animatori ai diverselor probe 
din program.

CLASAMENTELE GENERALE: 
juniori I fete : 1. Eva Szigeti (Șc. 
sp. M. Ciuc) 239,382 p. — cîști- 
gătoare absolută, 2. Sanda Frum 
(Agronomia Cluj-Napoca) 246,199 
P, 3. Liana Cardaș (Mureșul Tg. 
Mureș) 246,816 p. ; băieți : 1. L. 
Lazar (S. C. M. Ciuc) 215,062 p. 
— cîștigător absolut, 2. A. Erdelyi 
(Dinamo Brașov) 217,633 p., 3. L. 
Fokt (Dinamo Brașov) 219,749 p ; 
juniori II — fete : 1. Agnes Rus 
(Șc. sp. M Ciuc) 177,183 p. — cam
pioană absolută, 2. Magda Szollosi 
(Dinamo Brașov) 190,533 p., 3. Ga
briela Cirică (Dinamo Brașov» 
190,616 p. ; băieți : 1. Gh. Pîrv 
(Agronomia Cluj-Napoca) 160,450 
p — campion absolut, 2, A. Varga 
(Dinamo Brașov) 163,216 p., 3. M. 
Marian (Dinamo Brașov) 164,116 p.

Sîmbătă și duminică au loc în
trecerile finale ale campionatului 
sprinterilor — seniori și senioare.

Troian IOANIȚESCU

IN MECIUL CU C. U. C

0 RĂSPLATĂ A MUNCII INTENSE
Șl A SPIRITULUI DE ECHIPĂ

5 SPORTIVI ROMÂNI LA STARTUL
„INTERNAȚIONALELOR" DE TENIS
DE MASĂ ALE R. D. GERMANE

La campionatele internaționale 
de tenis de masă al.e R. D. Ger
mane care se desfășoară la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, la Berlin, 
participă și cinci sportivi români : 
Magdalena Lesai, Lidia Zaharia, 
Marin Firănescu, Alexandru Bu- 
zescu și Dorhi Giurgiucă.

ACTUALITATEA ÎN HOCHEI
Odată cu disputarea celor două 

derbyuri ale campionatului divi
ziei A (Dinamo—Steaua și Dună
rea—S. C. Miercurea Ciuc), între
cerea celor mai bune formații de 
hochei din țara noastră a cedat 
locul pe scena actualității pregă
tirilor și partidelor de verificare 
ale lotului reprezentativ, aflat în 
plină perioadă de antrenament, 
în vederea C. M. de la Sapporo.

în acest sens, vom preciza că 
imediat după consumarea ultimei 
etape a campionatului, selecționa
ta țării și-a început antrenamen
tele în București sub conducerea 
lui Ștefan Ionescu. Totodată și-a 
început pregătirile șl selecționata 
secundă, care va lua parte între 
31 ianuarie și 5 februarie la un 
turneu la Budapesta, după care, 
fiind vorba, de fapt, de o combi

nată Steaua — Dinamo, lotul se
cund va evolua în luna februarie 
Ia Turneul Armatelor Prietene în 
U.R.S.S.

Revenind la prima garnitură 
este de subliniat faptul că primul 
său examen public va avea loc 
în “ '
va 
B 
în 
ca 
ze 
seniori a Bulgariei. Se așteaptă, 
în acest sens, încă o confirmare 
din partea forului de specialitate 
bulgar care, cu cîteva zile în 
urmă, a anunțat doar venirea se
lecționatei de juniori. Aceasta va 
juca cu formația similară a țării 
noastre la 25 și 26 ianuarie la 
Miercurea Ciuc.

zilele de 21 și 22 ianuarie cînd 
întilni la București divizionara 
din Cehoslovacia S. V. Brno. 
continuare este foarte posibil 
în 25 și 26 ianuarie să evolue- 
la București reprezentativa de

Se cuvine să începem prin a 
adresa felicitări baschetbalistelor 
de la Politehnica pentru remar
cabila performanță de a întrece, 
în dublu meci, pe Clermont Uni
versity Club, formație reputată 
pe plan mondial, de trei ori fi
nalistă a C.C.E. Prin acest suc
ces, Politehnica și-a creat șanse 
de a cuceri locul I în grupa B 
a sferturilor de finală ale1 C.C.E., 
situație în care ar evita pe Dau
gava Riga în partida semifinală 
și ar avea posibilitate să ajungă 
în finala competiției. Victoria de 
joi seară este rezultatul măsuri
lor luate ca urmare a evoluțiilor 
anterioare, o răsplată pentru can
titatea și calitatea muncii depuse 
în.' pregătire, a spiritului de e- 
chipă și combativității manifes
tate în intîlnirile cu C.U.C. Ele
vele antrenorului Grigore Cos- 
tescu au izbutit să-și domine ad
versarele în lupta sub Panou (27 
de recuperări față de 17) — deși 
acestea dețineau o evidentă su
perioritate de înălțime — și să 
obțină un procentaj superior Ia 
aruncările din acțiune (52°/o față 
de 45%). în mod deosebit dorim 
să evidențiem comportarea Ga- 
brielei Ciocan, Ecaterinei Savu si 
Margaretei Pruncu, jucătoare de 
bază în partida de joi. Nu vrem

să încheiem această succintă a- 
preciere înainte de a sublinia a- 
portul biroului secției de baschet, 
concretizat prin sprijinul acordat 
permanent echipei, precum și prin 
mobilizarea sutelor de studenți 
care și-au încurajat cu pasiune 
și în mod sportiv favoritele. Sîn- 
tem convinși că în disputele ur
mătoare (prima cu B.S.E., la 30 
ianuarie la Budapesta și la 6 
februarie la București) vom con
semna din nou o evoluție bună 
a bucureștencelor, cu condiția, 
însă, ca acestea să elimine unele 
carențe, printre care insuficienta 
precizie a aruncărilor libere (în 

realizatjocul tu C.U.C., ele au 
doar 62»/,).

Cît privește pe I.E.F.S., 
cedat lamentabil în fața 
Levski-Spartak Sofia, este 
problemele interne, care frămîntă 
de mai multă vreme echipa, au 
grevat în mod decisiv potențialul 
jucătoarelor. Motiv țarc face ab
solut necesară intervenția birou
lui secției de baschet a clubului 
I.E.F.S.

care a 
echipei 
cert că

D. STANCULESCU

RADIOGRAFIA HEMURILOR

CLASAMENTE
Meciurile retur ale cupelor euro

pene la fete s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : C.C.E. : Marița 
Plovdiv — Sparta Praga 59—69 (30—
35) , Hellas Gand — Daugava Higa 
22—79 (8—40), B.S.E. Budapesta — 
GEAS Sesto San“ Giovani C4—59 (35—
36) ; „CUPA LILIANA RONCHETTI": 
Slavia Praga — Minior Pernik 64—60 
(27—29).

C.C.E.,
1. Daugava Riga
2. Sparta
3. Marița piovc
4. Hellas Gand

Praga 
Plovdiv

1. GEAS ___
2. Politehnica
3.
4.

GRUPA
Sesto

GRUPA A
O
O
1
1

c.u.c.
B.S.E. Budapesta
„CUPA LILIANA

GRUPA
Levski-Spartak

1
1
1
1
B
1
1
1
1

RONCHETTT", 
A

1
1

165— 58 
145—116 
116—145
58—165

131—117 
141—138 
138—141 
117—131

2
2
1

2
2
1

1. Levski-Spartak
2. I.E.F.S.
3. Spărtăk Leningrad

GRUPA
1. Minior Pernik
2. Slavia Praga
3. Zvfșzka Belgrad

1 o
O
1

1'46—117
117—146

2

B
1
1

C
1

130—117
117—139

2
1

POLITEHNICA (în ordine, arun
cări din acțiune executate și reu
șite, aruncări libere executate și 
reușite, recuperări) : Ciocan 22—14, 
2—1, 6 ; Pruncu 7—4, 4—-2, 4 ; Pîrsu 
12—5, 2—1, 2 ; Savu 9—3, 16—8, 8 ; 
Tita 6—4, 4—2, 6 ; Szabo 0, i-1, 
1 Ț Taflan 1—0, 0, 0. Pe echipă : 
57—30 (52%), 24-15 (62%), 27.

C.U.C. : Guidotti 14—7, 2—2, 3 ; 
Passemard 5—3, 0, 0 ; Saliois 3—1, 
0, 3 ; Quiblier 7-2, 2—2, 4 ; Cha- 
zalon 9—4, 2—2, 4 ; Djokovici 4—1, 
2—1, 1 ; Riffiod 11—6, 6-8, 3. Pe 
echipă : 53—24 (45%), 16—15 (93%), 
17.

I.E.F.S. Giurea 10—5, 0, 4 ; Mi- 
halic 8—4, 2—1, 4 ; L. Rădulescu 
15—4, 6—3, 6 ; Șt. Basarabia 3—0, 
0, 4 ; Portik 4—2, 0, 2 ; Capotă 
8—5, 0, 0 ; Bala» 24—9, 2—2, 9 ; 
Steinberg 21, 0, 1. Pe echipă :
74—30 (40%), 10—6 (60»/,), 30.

LEVSKI-SPARTAK : Boianova 
12—8, 2—1, 4 ; Golceva 12—6, 4—1, 
6 ; Ccrvenkova 3—2, 4—4, 3 ; Bog
danova 11—7, 8—5, 13 ; Novkova 
11—7, 8—5, 9 ; Moleeva 1—1, 2—1, 
3 ; I.abova 1—0, 2—1, 1 ; Marinova 
1—1, 0, 0. Pe echipă : 52—32 (61%), 
30—18 (60%), 39.

ÎN CAMPIONATELE DIVIZIONARE
Cîteva concluzii Pe marginea unei interesante sesiuni științifice medico-sportive

împlinirea unui sfert 
de la înființarea rețelei 
dicină sportivă din țara 
a

de 
de 
noastră 

prilejuit organizarea unei in
teresante manifestări științifice, 
la care au particițiat numeroși 
specialiști români și invitați de 
peste hotare, din Bulgaria, R. D 
Germană, Polonia și Ungaria.

Comunicările prezentate, dez
baterile pe marginea a două sim
pozioane, care au figurat pe a- 
genda de lucru a sesiunii, ne su
gerează cîteva reflecții și con
cluzii, socotim utile medicilor 
sportivi și cercetătorilor noștri, 
mai ales celor angrenați în pre- 

* gătirea olimpică.
Astfel, simpozionul primei zile 

„OBIECTIVIZAREA BIOLOGICA 
A ANTRENAMENTULUI SPOR
TIV",, la a cărui reușita și-au 
adus contribuția prof. dr. A. De
meter, prof. ' ” ‘
dr. I. Ștefan, 
G. Cherebețiu, 
tru și alții a 
cluzii extrem 
practica sportivă, prima fiind că 
procesul de antrenament (efort- 
refacere) poate fi obiectivizat pe 
pian biologic. Această obiectivi
zare se poate localiza, în prin
cipal, la 3 nivele : 1) Locul de 
antrenament — prin contribuția 
personalului medico-sânitar al lo
tului, care folosește teste de re
glare, vizînd dirijarea medicală 
a efortului i 2) în efort specific 
— prin contribuția unor brigăzi 
multidisciplinare, incluzînd clini
cianul, fiziologul, biochimistul, 
psihologul și metodistul, care a- 
profundează procesul de antrena
ment ; 3) La nivel de expertiză — 
în centre bine dotate care sta
bilesc gradul de antrenament, 
forma sportivă, rezervele biolo
gice de performanță și — uneori 

t— fenomenele de oboseală, supra- 
antrenamfent ș.a.

In acest ultim context, și chiar 
începînd cu nivelul brigăzii, se 
aprofundează tipul de efort, tes- 
tîndu-se capacitatea aerobă ma- 
iximă sau anaerobă, sfera neuro- 
Psihică, metabolică, neuro-muscu- 
Sară, hemodinamică etc., elemente 
de mare ' finețe în precizarea o- 
biectivului enunțat. Această ie
rarhizare a intervenției medico- 
sportive este condiționată, bine
înțeles, de dotare și încadrare, 
de gradul de tehnicitate al per-

veac 
me-

dr.
dr. 
dr. 
dus 

de

M. Georgescu, 
I. Dorgo, dr. 

Carmen Dumi- 
la cîteva con- 

utile pentru

sonalului, dar ceea ce rămîne e- 
sențial este posibilitatea reală a 
obiectivizării.

Cel de-al doilea simpozion, 
privind PROBLEMELE DE ALI
MENTAȚIE ȘI FARMACOLOGIE 
la oare și-au adus o contribuție 
deosebită prof. I. Mincu, prof. 
V. Stroescu, dr. S. Dumitrache, 
dr. A. Popovici, prof. K. Titell 
(R. D. Germană), dr. A. Mihai
lovna (Bulgaria) și alții, a oferit, 
de asemenea, cîteva concluzii va
loroase pentru activitatea prac
tică.

Alimentația sportivului se inte
grează principial în normele ali
mentației omului normal ce des
fășoară eforturi fizice, mari, bine
înțeles adecvat" specificului fiecă
rei activității. Nici, o rație ali
mentară în afara acestor princi
pii nu și-a dovedit eficacitatea în 
influențarea performanței. Ilidro- 
lizatele proteice,, concentratele 
proteice, complexele vitaminice, 
își găsesc justificarea în rația 
sportivului. Rația de refacere di
feră principial de rația de între
ținere și de cea intracompetițio- 
nală. Farmacologia nu cunoaște 
efectiv medicații — în afara ce
lor doping — care să amelioreze 
performanța în mod real. Toată 
medicația fiziologică cunoscută si 
aplicată în sport (minerale, vi
tamine, aminoacizi, glucoza, sub
stanțe eliberatoare de grupări SH 
etc.) își poate exercita unele e- 
fecte la nivel de mare perfor
manță, de diferențieri foarte fine, 
nicidecum la nivel mediu. Anabo- 
lizantele de sinteză ar reprezenta 
un exemplu tipic de medicație 
farmacologică utilă în sport, ea 
fiind însă compromisă de abuz și 
ignoranță (doze mici de anaboli- 
zante, 10—15 mg. în cure de 2—3 
săptămîni și cu suportul proteic 
adecvat, rămîn totuși o medica
ție de utilizat în anumite spor
turi, sub strictă supraveghere 
medicală). Miracolul pilulei, ge
neratoare de performantă trebuie 
spulberat ! Intervenția farmacolo
gică în sport trebuie cantonată 
în cazurile de carență, la susține
rea marilor eforturi și 
facere.

Ceea ce rămîne esențial 
rea performanță este o 
optimă pentru o anumită 

de antrenament

stare de sănătate optimă, o ali
mentație echilibrată și un regim 
de viață sportivă exemplar.

Iată deci, concluzii de mare în
semnătate practică, concluzii una
nim acceptate azi pe plan mon
dial, de care sportivii, antrenorii, 
medicii sportivi și toți activiștii 
din sport trebuie să țină seama 
pentru realizarea obiectivelor de 
mare răspundere ce stau în fața 
mișcării noastre sportive la Jocu
rile Olimpice de la Montreal, 
1976.

Dr. ION DRAGAN
directorul Centrului de Medicină 

Sportivă

• CAMPIONATELE REPUBLICANE DE 
BASCHET programează azi și mîine 
etapa a treia a turului secund al între
cerii masculine (pe grupe valorice) și 
etapa o -11-a a disputei feminine, în ca
drul cărora vor avea loc următoarele 
meciuri : masculin, grupa 1—6 : Dinamo 
— I.E.F.S. (in tur 82-50)~, Steaua — Uni
versitatea Timișoara (75—65), Universita
tea Cluj-Napoca - Rapid (69—67) ; gru
pa 7-12: Farul — Politehnica lași (93- 
73),. Politehnica București — i.C.E.D. (69- 
60), C.S.U. Galați — C.S.U. Tg. Mureș 
(79-76) ; feminin : Universitatea Timi
șoara - I.E.F.S. (43-52), C.S.U. Galați - 
C.S.U. Tg. Mureș (62-67), Rapid - Cri- 
șul (58—65), Universitatea lași — Univer
sitatea Cluj-Napoca (46—45) și Politeh- 
nicg București — Olimpia—Constructorul 
București (50—54). Majoritatea partidelor 
sînt interesante prin faptul că opun echi
pe cu șanse apropiate în însușirea vic
toriei. © IN PERIOADA DE TRANSFE
RĂRI a intervenit o singură schimbare 
importantă : Weber, de la Universitatea 
Timișoara, își satisface stagiul militar ți

1

în re-

în ma- 
selecție 
activi-

tate, un proces 
adecvat, o motivație deosebită, o

evoluează la Steaua. 9 C.S.U. TG. 
MUREȘ este numele sub care vor activa 
de acum înainte formațiile Medicina și 
Institutul Pedagogic, care s-au unificat 
sub denumirea de C.S.U. • INTiLNI- 
RILE DIN CAPITALA se vor disputa după 
următorul program : sîmbătă, sala Dina
mo, de la ora 17.30: Politehnica — 
I.C.E.D. (m), Dinamo — I.E.F.S. (m) : 
duminică, sala Floreasca de la ora 9: 
Politehnica — Olimpia—Constructorul (f). 
Steaua — Universitatea Timișoara (m) : 
sala Giulești, de la ora 10 : Rapid — 
Crișul (f). • RESTANȚA STEAUA - UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA a fost pro
gramată pentru ziua de 24 ianuarie, ora 
19, in sala Floreasca • VIZELE ANUALE 
pentru jucătorii și jucătoarele din 
ziile ' "
pînă 
chet.
tori, 
cale. _ . _ ...
BALISTICE din municipiul București 
avea loc luni, la ora 18.30, la 
C.M.E.F.S

dlvi- 
A, B, școlară și de juniori se fac 
la 15 februarie, la sediul F.R. Bas- 
Pentru celelalte categorii de jucă- 

vizele cod în sarcina comisiilor lo- 
® ANALIZA ACTIVITĂȚII BASCHET- 

va 
sediul

ETERNA DISCUȚIE IN SCHI:
TEHNICĂ SAU PREGĂTIRE FIZICA?

Problema pe care vrem s-o discu
tăm se pare că nu e proprie numai 
schiului, ci șl multor (dacă nu cum
va tuturor) discipline sportive, deri- 
vtnd din Însăși spiritul de competi
ție, din aspirația spre performanță. 
Dar, pentru că nu e bine să genera
lizăm, ne vom referi la schi (alpin, 
fond) șl la biatlon.

Experiența demonstrează că pentru 
atingerea unul obiectiv he perfor
manță. calitățile fizice si psihice ale 
unui schior In condițiile unei pre
gătiri corespunzătoare (care presu
pune o formă fizică maximă) pot fi 
valorificate In mod superior printr-o 
tehnică 
variată. ___ —
trebuie aplicată In viteză, adică 
condiții 
concurs. Desigur.

impecabilă, automatizată,
Și Încă nu e suficient. Ea 

_ " ----  " ’ i In 
de maximă solicitare, de 

____  “. aportul tehnicii 
poate fi diferit (mal mic, de pildă, 
la cros, la alergări), dar pentru spor
turile despre care vorbim, care au 
un pronunțat caracter tehnic, acest 
aspect are un rol esențial, „sine qua 
non", de el deplnzînd într-o conside
rabilă măsură performanța, even
tuale accidentări (Ia schiul alpin) 
sau plafonarea sportivului.

Spre a fi mai expllciți, vom da 
cîteva exemple -. Ia J.O. de la Sap
poro și la alte concursuri care _ au 
urmat s-a constatat că biatlonistii 
români, deși trăgeau corect, avînd o 
tehnică șl o precizie remarcabile, 
executau tragerile prea lent, pier- 
zînd un timp prețios la intrarea în 
poligon, la așezarea tn stand șl între 
focurile trase. Ținînd seama, că slnt 
patru trageri a cite 5 sau chiar 8 car-

tușe — și presupunînd o întîrziere 
de numai 2—3 secunde la fiecare foc. 
rezultă limpede decalajul general 
de 2—3 minute numai la tir. Vilmoș. 
Carabela. Fontana, Veștea au plătit 
Ia timpul potrivit un asemenea tri
but. La lotul național'de seniori s-au 
făcut corecțiile necesare si primele 
rezultate s-au șl văzut, prin perfor
manțele realizate de Gîrniță, Voicu, 
Fontana și alții. Practica trebuie 
tnsă extinsă la cluburi si asociații, la 
nivelul tuturor loturilor. inclusiv 
cele de juniori. Se impune, totuși, o 
remarcă : urmărind o viteză de exe
cuție sporită, In nici un caz nu tre
buie făcute concesii la tehnica pro
cedeului. Structura mișcării nu tre
buie alterată, degradată de pripeală, 
căci viteza nu înseamnă precipitare 
panicardă și păgubitoare...

LA SCHI ALPIN, stadiul corecti
tudinii tehnice ce se urmărește în 
instruirea cu copiii si juniorii tre
buie depășit și desăvîrsit prin con
diții Îngreuiate de viteză. varietăți 
de Înclinație, de pîrtii. de zăpadă. 
La nivelul secțiilor școlilor sportive, 
al cluburilor, al tuturor structurilor 
cu profil, corectitudinea de execuție 
nu mai este suficientă. Ea trebuie 
să fie dinamică, rapidă. Tehnica nu 
este si nu poate fi un scou in sine, 
o preocupare de ordin estetic. As
pectele de formă trebuie depășite si 
subordonate eficacității — singurul 
criteriu real al performanței. Dintre 
juniori numai acela (Ioan Cavași. 
Csaba Portik, Aurel Albert? Cornel 
Neeuțescu) care au înțeles acest a- 
deyăr au obținut. rezultate, și își dau

seama că se vor integra -și. 
tual. vor depăși pe seniorii 
Iată de ce credem că și la 
naționale de juniori, unde structura 
valorică este eterogenă, trebuie lu
crat diversificat, cu accente diferite 
pe tehnică sau pe eficacitate, cores
punzător stadiului individual de în
sușire a procedeelor de bază, mini
male.

LA FOND, mulți, chiar foarte 
mulți juniori, la încălzire sau în 
momentele „de relaxare", realizea
ză execuții tehnice de chinogramă. 
demonstrînd mersuri variate (după 
profilul terenului) alunecare suplă și 
economie de forțe. De îndată ce iau 
startul într-un concurs oficial, un 
burete parcă șterge aceste automa
tiste instalate și fiecare ia dealul si 
distanțele în piept cum_ poate si cît 
îl ține pregătirea fizică, rezistența. 
Cheltuiala de energie este enormă, 
dar performanța rămîne totuși mo
destă pentru că forța, rezistența, 
elasticitatea schiorului nu sînt ser
vite de o consecvență tehnică opor
tună la condițiile de zăpadă, teren, 
alunecare etc.Trebuie înțeles că numai prin ca
lități fizice, sau numai prin tehnică^ 
ca entități separate, fără a fi conto
pite în ritmurile, în dinamica com
petiției, performanțele întirzie... sau 
nu mai vin niciodată.

Mihai BARA

even- 
dc azi. 
loturile
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FLORIN GHEORGHIU DEBUTEAZĂ CU VICTORIE
MADRID, 17 (Agerpres). — A 

început tradiționalul turneu de 
șah de la Orense (Spania), la 
care, în acest an, participă opt 
mari maeștri, cinci maeștri in
ternaționali și alți trei jucători.

In runda inaugurală, marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu (ou piesele albe) l-a învins, 
în 39 de mutări, pe spaniolul 
Juan Manuel Bellon. Jesus Diez 
de! Corral (Spania) a cîstigat 
la Liubomir .Liubojevici (lugo-

slavia), Bent Larsen (Danemar
ca) la James Starjan (S.U.A.) și 
Guillermo Garcia (Cuba) la 
Joaquin Durao (Portugalia). 
Partida dintre Miguel Angel 
Quinteros (Argentina) și Ulf 
Andersson (Suedia) s-a întrerupt. 
Celelalte s-au încheiat remiză.

CAMPIONII RACHETEI
INTRE DOUĂ SEZOANE

Un nou sezon internațional de 
tenis a luat startul, în aceste zile. 
Dar, bineînțeles, ecourile celui 
trecut dăinuie încă în amintirile 
celor care se pasionează pentru 
sportul cu racheta. Amintiri care 
sub pana statisticianului iau 
chipul obișnuit al cifrelor și cla
samentelor.

Am putea rezuma la 8, exact, 
momentele cele mai importante, 
ale sezonului 1974. Iată-le, în or
dine cronologică :

® Scurtă retrospectivă 
momeiitelor-cheie 

anul de tenis '74
a
in

© Jimmy Connors, 
campion absolut ® Un 

onorabil loc 6, pentru Ifie Năstase ® Clasamentele specialiștilor

• Ce promite sezonul viitor ?

(. N. DE LUPTE, 
ÎN SEPTEMBRIE

MOSCOVA, 17 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale dc lupte 
se vor desfășura în acest an la 
Minsk în cursul lunii septembrie 
și nu în luna octombrie, așa cum 
se stabilise inițial. Schimbarea 
programului a fost efectuată pen
tru a permite unora dintre con
curent! să participe la Campiona
tele Asiei și la Jocurile Pan-A- 
mericane.

Conform1 noului program. între
cerile campionatelor mondiale de 
ia Minsk se vor desfășura la ur
mătoarele date : 11—14 septembrie 
(lupte greco-romane), 15—18 sep
tembrie (lupte libere), 19—21 sep
tembrie (lupte sambo).

COMPETIȚII DE SCHI
® Concursul de schi de la Schruns 

(Austria) a continuat cu disputarea 
probei feminine de slalom special. 
A cîștigat Christa Zechmeister 
(r.F.G.), urmată de Annemarie 
Proell-Moser și Hanni Wenzel. Cla
samentele „Cupei Mondiale” după 
acest concurs : individual : 1. Anne
marie Proell-Moser (Austria) — 175
p. 2. Roși Mittermaier (R.F.G.) — 
109 p, 3. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 
— 97 p ; pe echipe : 1. Austria — 
654 p, 2. Italia — 376 p, 3. R.F. Ger
mania — 238 p.
• 2 700 de schiori din 15 țări au 

luat startul în tradiționala cursă de 
fond (43 km), care se desfășoară în 
flecare an la Linz (Austria). Victoria 
a revenit austriacului Herbert Wach
ter.

• 47 de schiori din Finlanda. Nor
vegia, Suedia și Japonia au luat par
te la concursul de sărituri, desfășu
rat pe trambulina olimpică de la 
Sapporo. întrecerea a fost dominată 
de sportivii japonezi, clasați pe pri
mele patru locuri. A cîstigat cam
pionul olimpic Yukio Kasaya, cu 

210,7 p. Cu acest prilej s-a disputat 
Si un concurs feminin cîștigat dc 
norvegiana Anita Wold, în vîrstă de 
18 ani, cu o săritură record: 97,5 m.

CLASAMENT 1974
1. Jimmy Connors
2. Bjorn Borg
3. John Newcombe
4. Guillermo Vilas
5. Ken Rosewali
6. Ilie Năstase
7. Stan Smith
8. Manuel Orantes
9. Jan Kodes

10. Arthur Ashe

/

o Melbourne, ianuarie. Jimmy 
Connors anunță victoriile ce a- 
veau să urmeze, cîștigînd primul 
„clasic" al anului, 
Australiei (finală 
Dent : " 
timp ce 
deva în

campionatele 
cu modestul 

7—6, 6—4, 4—6, 6—4). în 
Newcombe dispare, un- 

sferturi de finală.

eliminase pe Smith, iar în sfer
turi pe Kodes. Năstase nu se cla
sează printre primii 8, pierzînd 
la Stockton I

• Forest Hills. septembrie. 
Connors, după ce devenise cam
pionul S.U.A. și pe zgură, la In
dianapolis, Iși confirmă definitiv 
superioritatea. Finală tot cu Ro- 
sewall, învins și mai rapid, cu 
6—1, 6—0, 6—L In urma lor se 
clasează Tanner 'și Newcombe, a- 
poi Metreveli, Amritraj, Smith, 
Ashe. Unde e Năstase ? învins de 
americanul Roscoe Tanner, In 
16-imi.

• Noiembrie. Noul «upercam- 
pion argentinian Guillermo Vilas 
termină în fruntea Marelui Pre
miu '74, după 6 victorii In circui- 
tul-maraton. îl urmează Connors, 
la distanță de 83 p, iar apoi. In 
ordine, ~ 
Năstase, 
Smith, 
marelui 
buie să
6 și doar patru turnee clștîgate.

• Melbourne, decembrie. Anul 
tenisistic se termină acolo unde 
începuse, pe stadionul Kooyong- 
Park. Turneul Masters prilejuiește 
lui Ilie Năstase o mult așteptată

Orantes, Borg, Ramirez, 
Parun, Solomon, Ashe, 

Fostul dublu laureat al 
circuit. Iile Năstase, tre
se mulțumească cu locul

>•! fi • -if

R.F. 
care 

diale” de “tenis de masă, programate 
în orașul indian Calcutta, între 6 și 
16 februarie. La cea de-a 33-a ediție 
a acestei mari competiții, R.P. Chi
neză va fi reprezentată de următorii 
sportivi : Hu YU-lan. Cian Li, Huan 
Hsi-pin, Cen Hiau-yng, Ko Sln-ai, 
Ciu Stan-yun, Yen Kuei-li, Lin Mei- 
ciun (feminin) și Si En-tin, Li Cen- 
si, Hsu Șao-fa. Lian Ko-lian, Li 
Peng, Li Cin-kuan, Tioa Yen-yuan, 
Li Teh-yan și Lu Yttan-șen (mas
culin)
In localitatea indiană Lucknow ă 
continuat meciul de tenis dintre e- 
chtoele Indiei și Noii zeelande, con- 
tînd ca semifinală a zonei asiatice a 
„Cupei Davis". După două zile dc 
întreceri, scorul este favorabil cu 
2—1 oaspeților. In cea de-a doua par
tidă dc simplu, întreruptă în prima 
zi din cauza întunericului. Brian 
Fairlie l-a învins, în cinci seturi, cil 
3_G, 6—8, 9—7. 6—4. 7—5 pe Anand 
.Amritraj. Partfda de dublu a fost 
cîștigată de cuplul fraților Vijay șl 
Anand Arhritrai, care a întrecut cu 
13—11. 6—4, 4—6. 6—4 perechea Onny 
Parun—Brian Fairlie.
După consumarea a trei runde, în 
turneul de șah de la Wijk aan Zee 
(Olanda) conduce marele maestru 
■maghiar Laios Portiscb, cu 21/, p. ur
mat de Smejkal, Hort (ambii Ceho
slovacia). Donner, Jan Timman (am
bii Olanda) — cu cîte 2 p. Rezultate 
din runda a treia : Smejkal — Hub- 
ner 1—0, J. Timman — Gligorici. Por- 
tisch — Furman și Mort — Rec — 
remize
Rezultate înregistrate în primele me
ciuri din etapa a doua a sferturilor 
de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet masculin : grupa 
A : Slavia Praga — U.B.S.C. Viena 
80—71 (45—40) ; Balkan Botevgrad 
(Bulgaria) — Ignis Varese 79—84 
(37—50) ; grupa B : Transol Rotter
dam — B.C. Berck (Franța) 94—84 
(59—44) ; Maccabi Tel Aviv — Real 
Madrid 95—114 (27—42).
Cursa cicllstă de șase zile de la Bre
men a fost cîștigată ia actuala ediție

Federația do specialitate clin 
Chineză a definitivat loturile 
vor participa la campionatele

de perechea Patrick Sercu (Belgia)
— Rene Pijnen (Olanda), care a tota
lizat 514 p.
In etapa a treia a competiției femi
nine de handbal, care se desfășoară 
Ia Varșovia : „SKRA" Varșovia — 
Epitok Budapesta 26—16 (13—4), R.K. 
Split — Spojnla Varșovia 29—12 
(10—6). A.Z.S. Varșovia — Novy Ji- 
cln (Cehoslovacia) 18—12 (8—8).
In sferturile de finală ale turneului 
de tenis de la Humacao (porto Rico): 
BjOrn Borg — Cliff Drysdale 3—6, 
6—1, 6—0 ; Rod Laver — Aleksandr 
Metreveil 6—4, 7—6 ; Jeff Borowiak
— Dick Stockton 6—1, 6—4. In semi
finale, Bjorn Borg îl va întîlni pe 
Arthur Ashe (S.U.A.), iar Jeff Bo
rowiak va juca cu Rod Laver.
La Davos a Început un mare con
curs de patinaj viteză. în prima zi, 
campioana olimpică Monika Pflug- 
Holzner (R.F. Germania) a cîștigat 
proba de 500 m, cu timpul de 43,59. 
Au urmat-o Ann-Sofie Jaerstrom 
(Suedia) — 43,75 șl Lisbeth Korsmo 
(Norvegia) — 44,74. In proba simi
lară masculină, victoria a revenii 
olandezului Jan Bazen, cu timpul de 
40,03, urmat de compatriotul său 
Eppie Bleeker — 40.25 și suedezul 
Oloph Granath — 40,32.
Turneul feminin de tenis de la Sara
sota (Florida), sferturi de finală : 
Chris Evert — Raquel Giscafre 6—2,
6— 1, Virginia Wade — Nancy Gunter 
(5—3, 7—6 ; dublu : Billie Jean King, 
Chris Evert — Ingrid Bentzer, Julie 
Heldman 6—2. 6—1 ; Nancy Gunter, 
Sue Stap — Kerry Melville, Mona 
Schallau 6—3, 6—2.
Tn optimile de finală ale turneului 
de tenis de la Towson (Maryland) : 
Tony Roche — Dick Crealy 6—1, 6—1; 
Krulevitz — Ismail el Shafei 7—fl, 
4—6, 6—4 ; Van Diellen — Masters
7— 6, 6—3.
„Cupa ligii engleze" la fotbal a pro
gramat partidele semifinale (meciuri 
tur) încheiate cu următoarele rezul
tate : Chester — Aston Villa 2—2, 
Manchester United — Norwich City 
2—2. Jocurile retur se vor dispută 
miercuri.
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Laur e ații ultimelor, două sezoane internaționale de tenis, Die Năstaseji 
Jimmy Connors, își vor disputa oare intre ei supremația, in 19'15 T

• Dallas, mai. Punct final în 
circuitul W.C.T., așa-numitul cam
pionat mondial „indoor". J. New
combe cucerește titlul !n fața sur
prinzătorului B. Borg (4—6, 6—3, 
6—2). Rămîn în semifinale i 
Smith și Kodes. Iar în sferturi t 
Okker, Ashe, Laver și Năstase. 
Compatriotul nostru n-a strălucit 
în dificila competiție, cîștigînd 
doar două turnee preliminare, la 
Richmond și Washington.

• Roma, mai. Primul mare 
turneu european : Ilie Năstase își 
pierde supremația pe zgură, ce- 
dînd lui Bjdrn Borg într-o finală- 
fulger (6—3, 6—4, 2).

• Roîang Garros, 
Iul-minune suedez 
ascensiunea : Borg
2—6, 6—7, 6—0, 6—1 6—1 în fi
nală. Năstase este învins, surprin
zător, în sferturi de Solomon.

• Wimbledon, iulie. Revine 
Connors, cu o victorie categorică 
asupra veteranului Rosewall (6—1, 
6—1, 6—4), după ce în semifinale

revenire, pe care ți-o anunțase 
prin victoriile din toamnă, pe te
renurile spaniole. învinge clar pe 
Newcombe (6—3, 7—6, 6—2), dar 
trebuie să se consoleze doar cu 
„argintul" competiției, pe care o 
cîștigă același 
3—6, 3—8, 6—4

Prin prisma 
cheie, completate 
repere statistice, 
oferă sezonul de

Vilas > 7—8, &—2, 
In finală.
★
acestor momente- 

de alte citeva 
pe care ni le 
tenis abia în-

dente, dar încă In primul eșalon 
al campionilor.

Pentru celelalte locuri ale cla
samentului nostru ne-am ghidat 
în special după ordinea finală din 
Marele Premiu și Circuitul 
W.C.T. Cu o mențiune pentru doi 
neclasați, sovieticul A. Metreveli 
și indianul V. Amritraj. Primul, 
pentru sferturile de finală la 
Wimbledon și Forest Hills, iar al 
doilea pentru calificarea echipei 
Indiei în finala „Cupei Davis", 
nedisputată în acest an.

★
Citeva concluzii. Remarcabilă 

ascensiune a tineretului, care cu
cerește primele două locuri 
(Connors — 22 ani, Borg — 18 
ani) și cel de-al patrulea (Viias 
— .22 ani). Echilibru între cele 
două „școli", americano-austra- 
liană și cea europeană, ai cărei 
reprezentanți sînt diseminați pe 
cele zece trepte ale clasamen
tului. Rezistență acerbă a vechi
lor ași, dintre care Newcombe și 
Năstase par cei mai tenaci. în 
schimb, alte nume cunoscute —■ 
ca acelea ale lui Laver, Okker, 
Gbrman sau Taylor — tind să 
dispară din primul plan.

Pentru Ilie Năstase sezonul ’74 
s-a încheiat sub semnul revenirii 
în formă. El ar trebui să urce 
din nou de la acest loc 6 (pe 
care specialiștii i l-au acordat, de 
data aceasta, aproape în unani
mitate), asa cum măiestria sa 
recunoscută și prospețimea fizică 
i-o pot permite încă.

Campionii rachetei se arată mai 
prudenți în abordarea programu
lui non-stop. cruțîndu-și 
mult forțele. Recordul 
de 15 turnee cîștigate 
pare să fie amenințat 
itorul sezon.

★
Găsim interesant să reprodu

cem, pentru comparație, cîteva din 
clasamentele publicate pînă acum 
In presa sau rubricile de specia
litate. Așadar :

„România Liberă" (Ion Tiriac) 
1. Connors. 2. Newcombe, 
sewail, 4. Vilas, “ ~
tase, 7—10. 
Orantes.

Agenția 
Colin) : 1.
Viias, 4. Rosewall,
6. Năstase, 7. Orantes, 8. Smith, 
9. Metreveli, 10. Amritraj.

„Sport“-Ziirich : 1. Connors, 2. 
Rosewall, 3. Newcombe, 4. Borg, 
5. Smith, 6. Năstase, 7. Laver, 
8. Vilas, 9. Ashe. 10. Okker.

„World Tennis“-New York : 1. 
Connors, 2. Vilas. 3. Newcombe, 
4. Borg, 5. Rosewall, 6. Năstase,
7. Laver, 
Okker.

„Daily 
Tingay) : 
combe, 3.

mai 
Iui Năstase 
în 1973 nu 
nici în vi-

, 3. Ro-
5. Borg, 6. Năs- 

Smith, Ashe, Laver,

France Presse (Chr.
Connors, 2. Borg, X

5. Newcombe,5.

8. Smith, 9. Ashe, 10.

Telegraph“-Londra (L.
1. Connors, 2. New- 
Rosewall, 4. Borg, 5,

*

iunie. Copi- 
își continuă 
— Orantes

le petrece în patrie, am solicitat maes- 
cititorii ziarului
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ȘAHUL ALTOR VREMURI

Pe teritoriul actualei 
Bielorușii s-au făcut des
coperiri arheologice, pri
vind perioada secolelor 
XII—XIII, care arata că, 
in acele timpuri. șahul 
pare să fi fosf cunoscut 
locuitorilor acelor ținuturi. 
Cu prilejul săpăturilor din 
•zona orașului Vitebsk și 
a altor localități s-au des
coperit figuri de șa 
„turnuri" și „pioni1 
confecționate din os 
în apropieri; de Brest 
heologii au găsit 
„rege", avînd forma unui 
luptător înarmat cu spadă 
și scut. O adevărată ope
ră de artă este „regina" 
descoperită în zona locali
tății Zaslavl — o figurină 
așezată pe tron care are 
chipul unei suverane ori
entale, îmbrăcată în vă
luri împodobite cu giuva- 
•eruri.

Tonawanda 
nu numai sâ 
artă1', dar ca- 
obțlnâ 
din 

new-yorkeze.

de onî, Jackie 
care s-a hotărît 
practice ,,nobila 
re a și reușit să 
cență de boxer 
comisiei r— 
amatoare de pugilism, 
se bucură de sfaturile cam
pionului mondial în gimnaziul 
din Manhattan, dar care 
încă nu și-a găsit o... adver-

o li- 
partea 
Noua 
care

are ca efect întărirea ma
sei plastice. Metoda — 
susțin inițiatorii ei — va 
duce la mărirea considera
bilă a durabilității schiu- 
rilor.

NOI REGULI ATLETICE
Experții atletismului nu în

cetează să caute noi regle-

montări sportului
pentru a-l perfecționa.

TIMBRE DEDICATE 
SCHIULUI

măsoară
înălțime și cîntărește 72

Pe de altă parte, federația 
americană a sportului 
versitar (NCAA) a 
descalifice pe 
după primul start 
nu după al doilea, 
vede regulamentul 
țio.nal). Această măsură (caro 
a mat fost experimentată 
prin 1930 în SJJ.A.) va obiș
nui pe atlețl cu starturi fer-

uni- 
decis să 
alergători 
furat (și 
cum pre- 

interna-

BOXER, LA FEMININ ?

Se spune
oii săi din ________
Cassius Clay are și... o pro
tejată I Este vorba de tînă- 
ra negresă, în vîrstă de 26

că printre amî- 
lumea boxului,

RAZELE GAMA fN
SPORT...

Lemn sau plastic ? 
ceasta este de multă

De pilda, federația 
germană a hotărît ca în 
te probele de alergare 
culoare, acestea sâ nu

în timpul zilelor de odihnă pe care . _ r - - - - - 
trului emerit al sportului IUE NĂSTASE o declarație pentru 
nostru, lată răspunsul său :

„In sezonul 1773 mă sol concentra asupra turneelor majore. Cu obiectiv 
principal, ca totdeauna, Wimbîedontd I Este performanța dorită de orice tenîs- 
man. De asemenea — cm echipa României — sper într-un rezultat cit mai bun 
in actuala ediție a Cupei Daris. Știu cit de greu de atins sînt aceste două 
ținte, dar cu atlt mai frumoase ar fi victoriile. Le doresc, din tot sufletul*.

cheiat, ierarhia așilor rachetei se 
poate discerne cu destulă clari
tate.

Locul întli revine, incontesta
bil, campionului american Jimmy 
Connors. El cîștigă trei din ma
rile „clasice", iar la al patrulea 
— Roland Garroa — n-a fost În
vins, ci oprit de a juca, pe baza 
unor echivoce interpretări de re
gulament. A fost, fa orice caz, 
foarte aproape de reeditarea 
„marelui slem", realizat pentru 

de compatriotul său 
(1938) șl repetat de 
australiana! Rod L«- 
1969).

nu-1 putem vedea

Laver, 6. Năstase, 7. Smith, 8. O- 
rantes, 9. Ashe, 10. Tanner.

„L’Equipe“-Paris (J. Elian) : 
Connors, 2. 
Newcombe, 
7. Năstase, 
19. Okker.

1.
Borg, 3. Rosewall. 4. 

5.
8.

Vilas,
Ashe,

6. Smith,
9. Laver,

★
se impune 
sezonul

A-' 
vre- 

me dilema fabricanților de 
schiuri. De curlnd, Insti
tutul norvegian pentru e- 
nergie atomică a propus, 
ea soluție, un compro
mis. Potrivit sugestiei in
stitutului scandinav, lem
nul din care se fasonează 
schiurlle va fi îmbibat în 
plastic lichid și apoi tra
tat cu raze gama, ceea ce

țoa
pe 

mai 
fie trase la sorți, ci — ca la 
înot - să fie desemnate pe 
baza rezultatelor din serii și 
semifinale. Astfel, cei mai 
rapizi alergători vor primi, 
în finală, culoarele 3-6, iar 
cei mai slabi, culoarele 1—2 
și 7—8, Această hotărîre ine
dită va face mult mai inte
resante întrecerile prelimi
nare, pentru că încă din a- 
ceastâ fază concurenții se vor 
strădui să obțină dreptui la 
o așezare mai bună la star
tul finalei.

carte recent apărută 
Elveția înserează, In 

condiții grafice admirabi
le, colecția tuturor tim
brelor din lume egre au 
ca subiect sportul schiu
lui. Cu asemenea motiv 
au apărut în lume plnă 
acum (tncepînd din 1925) 
aproximativ 450 de mărci. 
Spre surprinderea colec
ționarilor, Elveția — țară 
alpină — nu a emis decît 
două timbre din acest im
presionant total, la fel cu 
— de pildă — Afganistan 
sau Haiti ) In 
printre emițătorii 
cei mai prolifici 
Polonia — cu 33 
bre, U.R.S.S. — 
mânia — 21, Ungaria 
19, Cehoslovacia — 16.

schimb, 
filatelici 

se află : 
de tlm- 
25, Ro-

prima oară 
Don Budge 
două ori de 
ver (1962 și

Al doilea 
decît pe Bjorn Borg, campionul 
mondial neoficial al tenisului pe 
zgură, deci al aceluia jucat pe 
terenurile cele mal răsptadite In 
lume. Mai contează In aprecieri 
și prezența sa In finala de la 
Dallas, ca și In cea cîștigată ia 
Boston (campionate’. profesionist 
al S.U.A.). Pe tocul trei — John 
Newcombe, care Insă după stră
lucita sa victorie din W.C.T. a 
avut un sezon destul de șters.

Urmează, logic, noua „stea* 
Guillermo Vilas de două ori lau
reat în competițiile de sub egida 
F.I.L.T. Iar apoi, facem loc ma
rilor îavmșl i Ken ftosrwsll, fi
nalist la’ Wimbledon țl Forest 
Hills, 
dinară 
— în 
regres

un pronos- 
1975. cel care 
pe John New- 
la Melbourne 
anului. O re-

a cărui vitalitate extraor- 
(la 40 de ani!) uimește și 
sfîrșlt — Hio Năstase, In 
față de sezoanele prece-

Șl acum, 
tic pentru 
a și început. Iată-1 
combe cîștigînd 
primul trofeu al
vanșă suculentă asupra lui Con
nors. Bineînțeles, sînt însă nu
mai primii metri ai maratonului,

Să-i dăm credit lui Ion Țiriac 
care — In intreviul recent pu
blicat In ziarul nostru — îl dă
dea pe Borg drept viitorul fa
vorit. ? Pronostic riscant, dacă ne 
glndlrn că cel desemnat va fl 
si In vara aceasta încă la vîrstă 
junioratului. Credem mai curlnd 
că totuși Connors și 
— Viias vor 
redutabili.

în replică, 
zonul actual 
reviriment al 
acelora care 
nească handicapul vîrstei 
tehnică și lucidă măiestrie. Fiindcă 
tenisul este, în primul rînd, spor
tul marilor abilități.

Fără false secrete : credem în 
revenirea lui Ilie Năstase !

fi tinerii
probabil 
cei mai

căam opina 
poate prilejul 
celor „vechi".
vor ști să supli- 

prin

se- 
un 
Al

Radu VOIA
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