
CUM APRECIAZĂ SPECTATORII 

FEDERAȚIA DE FOTBAL? 

CE OPINII AU El DESPRE 

SISTEMUL DE NOTARE 

A JUCĂTORILOR?
k-*

Citiți în pap. □ 3-a răspunsurile la 16 întrebări 
adresate de ziarul nostru cu ocazia unui sondaj rea
lizat în rîndul spectatorilor de fotbal.

CAMPIONATUL EUROPEAN AL CRUPEI fi

A

® La ora 18, 30, București — Opava, un test important pentru reprezentativa noastră de seniori

■ ' :

antrenamentul de teri al juniorilor noștri este
teclu.

încercată vigilența portarului Ne-
Foto: A. DRAGOȘ

Toate
participante

cele cinci echipe 
la grupa B a 

campionatului european , de 
hochei pentru juniori se află 
în Capitală. Ieri au sosit, 
conform graficului prevăzut, 
loturile Poloniei, Ungariei si 
Danemarcei. Dimineața, la 
Gara de Nord, a fost întîm- 
pinat A. 
zentantul 
(Federația 
hochei pe 
întrecere.

S-au încheiat 
organizatorice. 
SMERECINSKI. 
federației

competiției, ne-a furnizat 
timele amănunte. Gheața

PROGRAMUL ZILEI

ul-
se

Astă seară, la ora 18, in sala Floreasca

Starovoitov, repre- 
oficial al I.I.H.F. 
internațională de 
gheață) la această

și pregătirile 
Ing. IGOR 
din partea 

române, gazda

ORA 13,30: Deschiderea 
festivă a competiției.
ORA 14 : Polonia—Dane
marca.
ORA 
ria.
ORA
va.

16: România—Bulga-

18,30: București—Opa-

un centru de calcul, care va 
furniza biroului de presă toa
te detaliile la fiecare joc. A- 
cesta va edita, foarte opera
tiv, un buletin complet cu 
formații, marcatori, eliminări, 
șuturi trase și apărate etc.'

Pregătirile au continuat in
tens la patinoar, fiecare 
nut fiind cu strășnicie 
muit

mi
ci ră-

lua

!

Mult așteptată, GALA 
LAUREAȚILOR a ajuns 
în sfîrșit la ziua des

fășurării. Astă seară, înce- 
pînd de la ora 18, sala Flo
reasca, golită de obișnuitul 
aparataj competițional, va 
primi pe oaspeți la cea mai 
importantă sărbătorire spor
tivă : BILANȚUL ACTIV AL 
ANULUI, TRECEREA ÎN RE
VISTA A CELOR MAI 
BUNI, ÎNTR-O CEREMONIE 
CE TINDE SA DEVINĂ 
TRADIȚIONALA LA ÎNCHE
IEREA FIECĂRUI AN.

Protagoniștii așteaptă clipa 
de emoție cu o nerăbdare pe 
care n-o egalează decît ne
răbdarea publicului. Cel mai 
bun sportiv al anului, alesul 
sufragiului public (la care 
ziarul „Sportul" și-a invitat 
cititorii): llie Năstase, abia 
revenit victorios de Pe coasta 
Adriatic::, de la Ancona, se 
pregătește pentru noul său 
periplu american, înnobilat 
de noul titlu. Cornel Dinu — 
alesul cititorilor revistei „Fot
bal" — își va întrerupe, fără 
regrete, pentru o seară, va
canța în mijlocul familiei, 
pentru a apare în mijlocul 
marii familii a simpatizanți- 
lor săi, înaintea vizitei 
care se pregătește să o 
prietenului său Pele la 
Paulo. De la Bombay
sosit telegrama lui Petre 
Mărmureanu, campionul co
rectitudinii, care ne roagă 
să-l considerăm, sufletește, 
alături de noi la gala de 
astă-seară.

Marea majoritate a laurea- 
ților provinciali sau aflați în 
vacanță ori in stațiunile bal- 
neo-climaterice la refacere, 
au și sosit în Capitală. Pină

pe 
facă 
Sao 

ne-a

excelent, în timpulprezintă 
campionatului va funcționa

Astăzi dimineață vor 
cunoștință cu gheața loturile 
sosite ieri.

LA POIANA, SCHIORII BRAȘOVENI AU FĂCUT

și asul temerității, timișorea
nul Mircea Munteanu, care 
a făcut sacrificiul unei zile 
de concediu fără plată pentru 
a fi prezent.

Cu toții așteaptă momentul 
solemn al urcării pe podium, 
cînd li se vor înmîna trofeele 
și cupele pregătite pentru a- 
ceastă grandioasă PARADA A 
VEDETELOR. Comperajul se
rii îl va efectua colegul no
stru Călin Antonescu.

în culise așteaptă — ne
lipsiți, ca de obicei, pe lîpgă 
marii sportivi, suporterii lor 
cei mai infocați — artiștii și 
muzicienii care vor asigura 
programul de divertisment al 
serii. Printre ei, soliștii tea
trului de estradă „Ion Vasi- 
lescu": Dorina Drăghici, Ni- 
colae Nițescu și Ciupi Rădu- 
lescu, actorii Colea Răutu, 
Dem. Radulescu, Silviu Stăn- 
culescu și cîntăretul Dan 
Spătaru, orchestra de muzică 
ușoară condusă de Valențiu 
Grigorescu, un taraf de mu
zică populară cu soliști bine 
cunoscuți. întregul program 
muzical-artistic va fi dirijat 
de regizorul Nicolae Frunzet- 
ti.

Este evident că nici un in
vitat nu va lipsi de la acest 
rendez-vous cu elita sportu
lui românesc. Radiodifuziunea 
și televiziunea nu puteau 
pierde ocazia de a prezenta 
evenimentul. Ascultătorii vor 
afla despre desfășurarea ga
lei in cadrul emisiunii Sport 
de după radio-jurnalul de la 
ora 22, pe programul I, iar 
telespectatorilor li se rezervă 
o substanțială înregistrare la 
ora 22,10 in cadrul emisiunii 
Telesport.

GALA LAUREAȚILOR
SPORTIVI

AI ANULUI 1970

CORNEL DINU

• Președinții fe
derațiilor de specia
litate vor înmîna 
cupe sportivilor frun
tași pe ramurâ de 
sport.
• Tn cadrul festi

vității de decernare 
a premiilor, Admi
nistrația de Stat Lo- 
to-Pronosport va o- 
feri căpitanului echi
pei naționale de 
nandbal, Gheorghe 
Gruia, un televizor 
„Lux", dedicat celui 
mai eficace sportiv 
al anului.

• La gala lau- 
reaților de astâ-sea- 
râ vor fi conferite 
unor antrenori1 și 
sportivi fruntași tit
luri de antrenor eme
rit și maestru eme
rit al sportului.

0 REUȘITĂ „REPETIȚIE
POIANA BRAȘOV, 27 (prin 

telefon). — Deschiderea se
zonului de schi a fost prefațată, 
sîmbătă și duminică, la Po
iana. de câteva probe de con
curs. întrecerile au avut mai 
mult caracterul unei testări a 
pregătirii și o repetiție ge
nerală În vederea nume
roaselor concursuri progra
mate după 1 ianuarie. Prima 
remarcă: afluența deosebit de 
mare de tineret (în special la 
fond), deși la start s-au aliniat 
numai cîteva cluburi si aso
ciații brașovene, aflate în 
pregătire la Poiana. Rezulta
tele excelente obținute de 
fondiștii seniori de la A.S.A. 
și Dinamo demonstrează că 
„războiul celor două roze" se 
va prelungi și în acest an. La 
juniori, un val uriaș alcătuit 
din sportivii Sc. Sp. Brașovia 
(elevi ai școlilor profesionale 
brașovene) va acoperi curlnd, 
nu numai numeric, dar și ca
litativ. toate clasamentele (pri
mii trei clasați în proba _ de 
5 km disputată 
vor lua startul, 
la 1 ianuarie. în 
niorilor).

Probele 
prezentate 
rijată, pe 
prilej de 
Brașov și 
(frate și soră). Siguranța mi
litarilor și maniera catego
rică în care au câștigat răsplă
tesc atenția pe care in acest

an — ca niciodată — au a- 
cordat-o în pregătiri probei 
de coborâre. Ei sînt talonați 
de aproape de ambițioșii lor 
rivali de la Dinamo. In ge
neral. evoluția din „repetiții" 
reprezintă o promisiune pen
tru deschiderea ..stagiunii" la 
care vă invităm — sportivi și 
spectatori — In număr cit 
mai mare. Iată, mai 
zultatele Întrecerilor 
Poiana :
CRITERIUL PRIMEI

s.

jos. re
de la

ZĂPEZI

5 KM, JUNIORI : 1. Pavel
Chlriluș (I.E.F.S. Buc.) 17,48, 
2. M. Crtstoloveanu (A.S.A. 
Bv) 18,01) 3. N. Dudu (I.E.F.S) 
18,04, 4. St. Urs (Tractorul)
18,11, 5. Samoll» Tomoș (Brașo
via) 18,20, 6. F. Foriko (Brașo
via) 18,23. 10 KM, SENIORI :
1. Gh. Clncu (A.S.A. Bv) 34,15,
2. P. Dinu 
Șt. Drăguș 
4. N. sietea

(Dlnamo) 34,27, 3.
(A.S.A. BV) 34,37, 
(A.S.A. Bv) 34,51,

★
duminică, 

începând 
probele

de 
se-

au fost re-alpina_
printr-o coborfre di- 
Sullnar. car» a dat 

afirmare A.S.A. 
familiei Munteanu

(prin telefon) — 
nordic al VIrfulul

SINAIA, 27 
Pe versantul 
cu Dor (Valea Sdndurarilor) s-a 
disputat astăzi concursul de sla
lom denumit „Criteriul primei 
zăpezi”, care a reunit la start 
80 do concurențl, majoritatea ti
neri din taberele școlare. Slalo
mul (45 porțl Pe 400 m) s-a dis
putat intr-o singură manșă, sol
dată cu următoarele rezultate :

SENIORI : 1. M. Focșeneanu
(C.S. Sinaia) 35,4. 2. St. Moldovea- 
nu (Caralman Bușteni) 37,2, 3. C. 
Dinu (C.S. Sinaia) 37,8, 4. C. Bă
lan (Bucegl-Slnala) S8,5, 5. I. Jun- 
cu (I.E.F.S.) 38,9, 6. Gh. Matei
(Voința Sinaia) 41,7. JUNIORI

!n campionatul de baschet

DINAMO NEÎNVINSĂ

DUPĂ 15 ETAPE
DINAMO—RAPID 73—60 (dis

putat sâmbătă seara). Dina- 
moviștli au început furtunos 
și. în mân, 10, scorul le era 
favorabil cu 19—4.

In repriza secundă. Rapid, 
jucând mai organizat, reușește 
să se apropie la 0 puncte, 
grație eficacității lui Czell. 
Ultimele minute aparțin echi
pei Dinamo, care își aduce 
aminte că e... campioana țării 
și creează dteva acțiuni spec
taculoase, reușind să câștige 
cu scorul de 75—60. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise 
de : Dragomirescu (21). Sauca 
(20) pentru Dinamo, respectiv 
Czell (17). Ivan (10). Au ar
bitrat bine I. Petruțiu și M. 
Aldea (Ploiești).

FARUL—I.E.F.S. 62—61 (dis
putat sîmbătă seara). Constăn- 
țenlt au făcut cel mai bun joc 
al lor din acest campionat. 
Farul, beneficiind . de aportul 
luț Popovic! (care a dominat 
lupta de 
nouri) și 
mal bun 
a reușit 
conducă în majoritatea timpu
lui. De cealaltă parte, studen
ții au jucat dezordonat în a- 
părare. iar în atac s-au bazat 
numai pe aruncări de la dis
tanță. care nu prea au fost 
precise. în prima repriză par
tida a fost echilibrată. In par
tea a doua a întâlnirii. Farul 
se distanțează, avind în min. 
38 un avans de 10 puncte 
(60—50). în minutele care ur
mează. constănțenil scad rit
mul, fiind siguri de victorie. 
De acest lucru profită I.E.F.S. 
care reușește să egaleze și să 
preia conducerea : 61—60. Mai 
erau cîteva secunde de joc, 
studenții erau în posesia mim 
gli șl așteptau fluierul final, 
dar Barbu se aventurează In

sub oele două pa- 
avînd In Miniua cel 
jucător de pe teren, 
să se impună șl să

tr-un dribling fără rost, Minlus 
interceptează, aruncă la coș, 
dar este faultat. Cele două a- 
runcări libere sânt transfor
mate cu siguranță de Mlnius 
și astfel Farul, rulând in a- 
eeastă partidă numai... 6 ju
cători obține o victorie meri
tată cu scorul de 62—61. Prin
cipalii realizatori : Minlus (20), 
Popovid (20) pentru Farul, 
respectiv, 
man (13).

Marin si A. _________
POLITEHNICA GALAȚI — 

POLITEHNICA BRAȘOV 86 — 
82 (43—32). în întîlnirea dispu
tată duminică dimineață cu 
colegii lor din Galați, studen
ții brașoveni au avut o evo
luție bună. El au reușit chiar 
să conducă pînă în min. 9. 
Dar din acest moment gălă- 
țenil. datorită jocului bun 
prestat de Moraru și Răileanu, 
reușesc să se impună și să 
termina prima parte a parti
dei în avantaj. (11 puncte). 
După pauză acest avantaj creș
te. dar în ultimele minute 
brașovenii au o revenire și 
se apropie la 4 puncte. Stu
denții gălățenl reușesc totuși 
să-și mențină avantajul și să 
obțină victoria cu scorul de 
86—82. Cei mai buni : Moraru 
(30). Răileanu (30). Baltag (10) 
pentru Poli Galați, respectiv 
Iliescu (22), Sufaru (18), Dea- 
ky (14). Au arbitrat bine P. Ma
rin și I. Petruțiu. (A. Vasi- 
lescu).

STEAUA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 68—63 (36—34).
Considerat un joc derby, me
ciul dintre Steaua și Politeh
nica a confirmat, ân parte, 
presupunerile. Cele două for-

p.
Dumitru (20), Ro- 

Au arbitrat bine 
Atanasescu.

(Oontinuarf tn pag, a t-aj

N. Cojocaru (Dlnamo) 35,14, 
6. V. Nan (Dinamo) 36,01. 
3 KM. JUNIOARE : 1. El. Rimbu 
(Dlnamo) 13,04, 2. M. Bâdescu
(Tractorul) 13,M, 3. El. Trlșcâ 
(Brașovia) 15,00. 5 KM. SENI
OARE : 1. Marcela Leampă (Dl
namo) 19,43, 2.
(Tractorul) 20,48. 
rabaș (Tractorul) 21.08.

CUPA C.S.U. (COBORlRE) 
JUNIOARE ȘI SENIOARE :

GENERALĂ

Adr. Barabaș 
S. Luci Ba-

«Năstase face vid în turneul de la Ancona" — așa și-a 
intitulat cronica, ziarul italian „Corriere dello sport" din 24 
decembrie, anunțînd ultima victorie a tenismanului român.

Laureatul revistei „Fotbal"
CORNEL DINU CEL MAI BUN FOTBALIST 

AL ANULUI
Revista „FOTBAL", care va a- 

părea azi, publică rezultatul tra
diționalei anchete efectuată in 
rîndul cititorilor, antrenorilor și 
ziariștilor pentru desemnarea ce
lui mal bun fotbalist al anului* 
Pe locul 1 S-a clasat CORNEL

DINU, component al echipei Di
namo București fi al echipei na
ționale.

Clasamentul celor mal buni 10 
fotbaliști al anului și alte amă
nunte legate de populara anchetă 
găsiți In revista „FOTBAL".

DE CE DINU?
1. Daniela Munteanu (A.S.A. Bv) 
1:03,5, 2. Ioana Belu (A.S.A. Bv.) 
1:06,8, 3. Ghizela Morres (Polit. 
Bv) 1:11,0. JUNIORI : 1. Horia 
Paladie (Brașovia) 1:03,5, 2. Kar- 
tin Orendl (Dinamo) 1:04,9, 3.
Nando r Szabo (Dinamo) 1:05,2. 
SENIORI: 1. Dorin Munteanu 
(A.S.A. Bv) 1:16,8, 2. Dan Cris
tea (Dinamo) 1:18,5, 3. Gh. 
deanu (A.S.A. Bv) 1:21,4. 4. 
Bobit (Dinamo) 1:21,7, 5. 
Vulpe (Dinamo) 1:22,7, 6. 
Ghimbăsan (Dlnamo) <1:22,8.

Mihai BIRA

DOREȘTE» A!" «'Rf -Sâ în pasionanta cursă patronată de revista 
FOTBAL Dinu a cîștigat în stilul lui Herb Elliot sprintul 
cor\DTCUi Răducanu. Știu, de asemenea, că selecția revistei 

SPORT l-a «văzut* tot pe Dinu. In sfîrșit, clasamentul ziarului 
SPORTUL îl situează pe Dinu printre vedetele marelui poliailon 

N'O'o^aiă/, poate, un, fotbalist român nu a țîșnit atit de 
a-și smulge «tricoul

Văl- 
Ion 
Gh.

N.

MARI : 1. Al. Bogdan (C.S. Si
naia) 38,2, 2 Ad. Ciubotaru
(S.S.E. Predeal) 39,0, 3. F. Adâs- 
căliței (St. r. Bv) 39,2, 4. T. Iur- 
gens (Dlnamo Brașov) 40,2, 5.
FI. Cașcaval (Creație Brașov) 41,1, 
6. I. Cîmpeanu (,,U“ Cluj) 42,6. 
JUNIORI MICI : 1. Al. Năstase 
(S.S.E. Sinaia) 55,6, 2. C. Topa 
(S.S.E. Sinaia) 56,8, 3. R Cristea 
(S.S. E. București) 60,2. JUNIOA
RE : 1. N. Simion (S.S.E. Predeal) 
43,3, 2. M. Roșculeț (S.S.E, Pre
deal) 43,5, 3. I. Bîrsan (Brașovia) 
46,0, 4. N. Degeratu (S.S.E. Pre
deal) 46,4, 5. G. Leib (S.S.E. Pe
troșani) 47,8, 6. A Handg (S.S.E. 
V. Dornei) 61,5.

Microinterviu cu maestrul emerit al sportului llie Năstase
Sosit în Capitală, primul 

drum al lui llie Năstase a fost 
la redacția noastră. Firește, ți- 
nînd în mină numărul din 
„SPORTUL” care anunța de
semnarea lui drept „cel mai 
bun sportiv român al anului 
’70". După ce și-a primit cota 
normală de felicitări, asul ra
chetei ne-a declarat radios :

— Sînt fericit că-ml păstrez 
acest titlu, cel mai drag mie, 
pe care l-am deținut și anul 
trecut. Vei face tot ce-mi stă 
în putință pentru a-1 merita 
și a treia oară consecutiv, la 
capătul sezonului care începe. 
Ceea ce va fi, desigur, foarte 
greu...

Moment dinamic sub panou, din meciul Steaua—Poli
tehnica București. .... Foto: Dragoș NEAGU

— Deocamdată ai încheiat 
cu un nou succes actualul se
zon — am intervenit. Cum a 
fost la Ancona?

— Victorie reconfortantă 
pentru mine, mai ales că prin
tre adversari l-am avut și pe 
vechiul meu rival ZelikoFranu- 
lovici, care venea de la tur
neul laureațllor Marelui Pre
miu. de la Tokio. L-am în
vins în două seturi, ca de alt
fel pe toți ceilalți. Cele mai 
dificile meciuri au fost cele 
cu Ion Tiriac și cu cehoslovacul 
Jan Kukal, care avantajat de 
statură, servea foarte puter
nic pe terenul de plastic, ex
trem de rapid. In primul set 
cu Kukal. n-am putut face 
break decît la al 33-lea ghem 
— ne relatează llie Năstase, 
In rezumat, impresiile sale de 
la recentul turneul „indoor" 
italian.

— Și acum, ce urmează?...
— O nouă vacanță, de cîte- 

va săptămîni, de data aceasta 
voluntară... — precizează Năs
tase. referindu-se desigur la 
pauzele sale forțate, datorate 
accidentărilor. Reîncepem. cu 
Tiriac, pregătirile la jumătatea 
lui Ianuarie, pentru a pleca, a- 
poi, la circuitul de turnee 
teren acoperit din S.U.A.

Unde maestrul emerit 
sportului Hie Năstase are 
apărat un prețios titlu, 
campion, cucerit la Salisbury— 
facem noi. de data aceasta, 
Importanta precizare.

al 
de 
de

Rd. V.

impetuos din plutonul multicolor, pentru 
galben'.

Victoria lui Dinu e incontestabila, mai 
a avut de înfruntat tradiționalul handicap 
înaintași. Victoria lui Dinu este logică și 
4 și 3 ani, iubitorii fotbalului alegeau un

ales că el, fundașul, 
de simpatie față de 
semnificativă. Acum 

. . . - -------- —— -.. solist prin excelență
(Dobrm). Era perioada în care un compliment al lui Sepp 
Herberger sau o fentă sarcastică avea o valoare inlrinsecă, 
pentru că ne aflam sub zodia Zurichului... Acum 2 ani și anul 
trecut, iubitorii fotbalului alegeau tot un solist (Dumitroche): în 
primul an (1968), pentru motive similare, adică decurgînd tot 
din farmecul personal, iar în al doilea (1969), pentru moiive 
mai palpabile, adică pentru „sîngele rece” de pe Wembley, 
pentru aubla canonadă din Pireu și pentru memorabilul sla
lom din meciul cu Portugalia, la București, care ne-a permis 
(din fericire) și varianta remizei în jocul retur cu Grecia.

Victoria lui Dinu este mai mult decît victoria unui solist. 
Ea reprezintă, dacă vreți, victoria unui mare animator. In acest 
ultim scrutin, iubitorii fotbalului s-au sustras și farmecului per
sonal, și „focurilor de artificii* care i-au îngenunchiat pe Bobby 
Moore și Cooper, pentru a-și da voturile unui „căpitan de 22 
de ani*, care si-a dat seama, cu o surprinzătoare maturitate, 
că în fotbalul 1970 pînă și regii au devenit soldați, după 
și asemănarea lui El rey Pele.

Votul iubitorilor fotbalului reprezintă, însă, mai mult 
recunoașterea puterii de rezistență a lui Cornel Dinu, 
vot este un moment de intuiție. Renunțînd, pentru prima 
la un înaintaș, ei au sugerat, prin alesul lor, că Spiritul 
sivei nu este atît apanajul unei dispoziții tactice, cît efectul 
unei stări de spirit. Din acest punct de vedere. Cornel Dinu 
este Atacantul nostru nr. 1, care, după ce a participat la eli
minarea ornamentelor desuete din jocul echipei noastre națio
nale, rămîne cel mai îndreptățit — datorită lucidității sale 
curajoase — să forțeze ritmul viitor al «tricolorilor".

Alegîndu-I, cîndva, pe Dobrin, tribuna s-a recunoscut îndră
gostită.

Alegîndu-I, ieri, pe Dumitrache, tribuna și-a mărturisit dorul 
de aventură.

Alegîndu-I, astăzi, pe Dinu, tribuna s-a gîndit că fotbalul 
1970 e mai mult decît un joc de adolescență.

chipul

decît 
Acest 
oară, 
ofen-

loan CHIRILA

La 26 ianuarie se împlinesc
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IARNA SPORTIVĂ

ÎN CAPITALĂ:

VARIATE Șl INTERESANTE
ACȚIUNI DE VACANTĂ

Cinci mH de elevi bucureș- 
teni au plecat în diferite ta
bere din localitățile montane, 
organizate de Inspectoratul șco
lar al municipiului! alți trei 
mii au plecat în excursii ini
tiate de organizația pionierilor. 
Dar pentru cei rămași în on»vș 
ce s-a pregătit? La această 
întrebare am primit răspuns, 
făcînd vizite în cîteva sectoare 
ale orașului. De pildă. Parcul 
Copilului din Calea Grivitei 
— locul de disputare a mul
tor meciuri de rugby — a de
venit patinoar pentru elevii a- 
cestui nou cartier al Bucures- 
tiului. La acest capitol trebuie

ÎN MUNICIPIUL BRĂILA
11 PATINOARE

In municipiul Brăila spor
tul care a cuprins masa cea 
mai mare rie elevi în această 
vacantă este patinajul. Pînă 
acum s-au amenaiat 11 pati
noare naturale. Dintre acestea. 
6 funcționează ne l’neă școlile 
generale nr. 1. 2. 20. 22. 23 și 
27. Separat, funcționează 4 cen
tre de inițiere, conduse de an
trenorii Andrei Timar. Fota 
Popi. Mircea lancu si Constan
tin Marmandiu. La toate pa
tinoarele se desfășoară fazele 
ne școli ale competițiilor ..Cupa 
Semicentenarului* si ..Olim
piada de iarnă". Finalele iu- 
detene ale celor două cupe 
vor avea loc. la Brăila. în pri
mele zile din luna ianuarie.

IN JUDEȚUL GORJ
BOGAT PROGRAM SPORTIV

Activitatea sportivă din a- 
cest ..trimestru" scurt — care 
este vacanta — atit de mult 
așteptată de elevi, a debutat 
în Județul Gorj cu nenumărate 
competiții în aer liber si în 
săli. Consiliul județean pentru 
educație fizică —în colaborare 
cu organizațiile U.T.C. șl de 
pionieri, cu Inspectoratul șco
lar — au alcătuit un program 
care să satisfacă pe toti iubi
torii sportului. Este vorba. în 
primul rînd despre concursu
rile de schi și de patinai. Pe 
nțrtia recent amenajată la Ta. 
Jiu. elevii școlilor generale din 
municipiu au și început în
trecerile de schi. Participă a- 
proape 300 de școlari, supra
vegheat! îndeaproape de pro
fesori de educație fizi
că si de instructori desem-

LA TR
PKfDOMINĂ ACTIVITĂȚILE ÎN AER LIBER

Patinoarele care fuseseră 
planificate a fi date in folo
sința elevilor din Tr. Severin 
abia după 1 ianuarie sînt gata 
ia această oră. așa încît cei 
300 de școlari ce au îndrăgi’ 
acest sport au și început să 
alunece ne suprafața lor. I.a 
Orșova. Strehaia și Sișești se 
patinează încenînd de dumi
nica trecută. Cu contribuția în 
muncă a elevilor școlilor ge
nerale din primele două loca
lități. precum și cu a-eca a 
elevilor liceului din Sișești. 
s-au amenajat aici și pîrtii de 
schi. Pe fiecare patinoar în 
parte — ele fiind totodată și

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII
„BANATUL TURISTIC"

Duminică dimineață s-a i- 
augurat. la Timișoara, exoo- 
itia de fotografii ..BANATUL 
’URISTIC" organizată de Co- 
lisia de turism - alpinism a 
udatului Timiș și de filiala 
lanat a Asociației Artiștilor 
'otografi (A.A.F.).

Expoziția, aflată la a doua 
diție. cuprinde 120 de lu- 
rări înfățisînd imaginL din 
luntii. pădurile si peșterile 
lanatului. precum si aspecte 
in concursurile de orientare 
uristlcă. din escalade alpine 
tc.

să spunem că în afara pati
noarelor artificiale — al căror 
program a fost modificat pen
tru perioada vacantei, astfel 
ca numărul orelor în care ele 
funcționează să fie sporit — 
în București au fost amenajate, 
sau urmează a fi terminate. 40 
de patinoare naturale. La dis
poziția copiilor de scoală vor 
sta si îl pîrtiî de sănius si 5 
de schi.

Să nu uităm excursiile. A- 
proape fiecare scoală din Ca
pitală a organizat sau urmează 
să organizeze cel puțin cîte 
o excursie. Numărul elevilor 
angrenați în această acțiune de
pășește 5000.

PENTRU ELEVI
Săniușul este prezent cu 

competiții una mai atrăeă- 
toare decft alta Dovadă a 
popularității lor? Pînă acum 
s-au înscris peste 500 de elevi 
Ia . Cupa pionierului*. ..Să
niuța de argint” și „Cea mai 
iute săniuță*.

Ea căminele culturale din 
comunele unde școlile nu dis
pun de săli de sport sînt In 
curs de desfășurare Întreceri 
de șah și tenis de masă. A- 
semenea competiții au loc la 
Făurei. lanca Movila Miresii 
însurăței si Măxineni — lo
calități în care s-au deschis 
cluburi ale elevilor. Fată de 
anul trecut. în actuala vacantă, 
elevii au început să ia oarte 
si la concursuri de trîntă.

nati de C.J.E.F.S. Se fae in
tense antrenamente si în ve
derea startului ..Săniuței de 
argint", tn acest scop, echi
patele selecționate, dar si al
tele care vor face progrese în 
timpul vacantei fac sute de 
coborîri pe nîrtia care le-a fost 
pusă la dispoziție chiar din 
prima zi a vacantei.

Nu au fost omisi. firește, 
elevii școlilor din celelalte lo
calități ale județului. Ea or
dinea zilei. în majoritatea a- 
cestora. este schiul. Pîrtiile 
fiind gata la Novaci. Runcu. 
Motru. Bumbești-Jiu, Tg. Căr- 
bunesti și Pestișani. micii 
schiori au și început să le 
populeze. Paralel, la toate șco
lile din localitățile amintite se 
desfășoară întreceri de șah. te
nis de masă si volei. în sălile 
de sport respective.

SEVERIN

centre de inițiere — se găsesc 
permanent profesorii Constan
ța Bufa. Dan Bufa. Ion Radu
lescu. Lucretia Văduva, Gh. 
Stoican și alții.

Elevilor care doresc să 
practice schiul le stau Ia dis
poziție pîrtiile de la Baia de 
Aramă. Orșova și Podelii, aces
tea fiind amenajate cu aproa
pe o săptămînă mai devreme. 
S^a terminat și amenajarea 
pîrțiilor de sănius de la Or
șova, Baia de Aramă. Stre
haia. Ponoare, Podeni și Ma- 
lovăt. Aici au început com
petițiile „Săniuța de argint" și 
•Spartachiadă de iarnă a ele
vilor".

CJEFS-Timjș a premiat pentru 
cele mai bune fotografii pe 
Robert Moser (peisaje din 
munții Banatului). Ion Just 
(peisaje de iarnă pe Șemepic), 
Vasile Sencu (suită de ima
gini din peșteri). Ernest 
Scholz (momente din »on- 
cursurl de orientare si din es
calade alpine).

Au mai oferit premii ONT. 
filiala Timiș, AAF și Univer
sitatea Timișoara.

P. ARCAN 
coresp. principal

CLASAMENTELE OFICIALE
Printre atîtea clasamente 

de sfîrșit de an, unele sărbă- 
torindu-și ac«m o autentică 
„premieră", iată și pe cel 
purtînd amprenta vechilor 
tradiții. Ca la fiecare înche
iere a sezonului competițio- 
nal. Federația Română de 
tenis și-a alcătuit clasamen
tele, din care publicăm pe 
cele ale primelor categorii

CATEGORIA ONOARE
BĂRBAȚI: 1. Gheorghe 

Viziru, maestru emerit al 
sportului, 2. Tudorel Bădin. 
maestru al sportului, 3. Cris- 
tea Caralulis, maestru al 
sportului, 4. Gheorghe Cob- 
zuc, maestru al sportului, 5 
Arnulf Schmidt, maestru al 
sportului

FEMEI: 1. Eva Sțăncescu, 
maestră a sportului.

CATEGORIA I
BĂRBAȚI: 1. Ilie Năstase, 

maestru emerit al sportului. 
2. Petre Mărmureanu, maes
tru aj sportului, 3. Constan
tin Popovici, 4. Sever Mure- 
șan, 5. Sever Dron. maestru 
al sportului, 6. Tone] Sântei, 
7. Viorel Marcu, 8. Iosif Ke- 
rekeș. îl- Gheorghe Boaghe. 
10. Codin Dumitrescu. 11. 
Dumitru Hărădău, 12. Toma 
Ovici, 13 Viorel Sotiriu, 14. 
Gheorghe Komoroczi, 15. Lu
cian Boldor, 16. Giinter 
Bosch, maestru al sportului,

CRISTA
învingători în

TUȘNAD, 27 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Ne abatem 
volt de la regulă șl începem cro
nica ultimei reuniuni la patinai 
viteză țu cîteva cuvinte de laudă 
adresate muncitorilor care pre
gătesc pista de pe lacul Clucaș, 
din localitate. Colectivul de în
grijitori de sub conducerea inten
dentului bazei sportive, Nicolae 
Balint, a lucrat pînă aproape de 
mlezui nopții la curățarea culoa
relor și, astfel, duminică dimi
neața pista era gata de concurs, 
aslgurînd condiții bune celor 132 
de patinatori rămași tn întrecere.

Probele lung, au încheiat tra
diționala competiție. Maria Taș- 
nadl (Dlnamo București) șl Ca
rol Komjatazegl (Agronomia 
Cluj) au cîștlgat cursa de 3 000 m 
șl. respectiv. 5 000 m Deși victo
rioși, nici dinamovista șl nici 
clujeanul n-au reușit să cucereas- Ion GAVRILESCU

S-a încheiat turul campionatului diviziei A de popice

OLIMPIA REȘIȚA [CU I. MICOROIU ÎN FORMAȚIE] 
PERFORMERA MINIETAPEI DE IERI

Un aspect de la jocul ultimelor două perechi de pe arena Voința (Voința Bucu
rești—Olimpia Reșița) în care au evoluat și reșițenii Ilie Băiaș și Ion Micoroiu, realizato
rii victoriei formației Olimpia. Fotoi D. NEAGU

Ieri s-au disputat ultimele jocuri ale turului campionatului 
diviziei A, după care echipele participante la competiție își iau 
o binemeritată vacanță, vină la mijlocul lunii februarie, cînd 
va începe partea a doua a întrecerilor. Campioane de toam
nă sînt, atît la bărbați cit si la femei, formațiile Voința Tg. 
Mureș, care pe parcursul turului au avut o comportare remar
cabilă, conducînd tot timpul în clasament. Iată amănunte din 
desfășurarea acestei ultime mini-etape.

BARBAȚI

VOINȚA BUCUREȘTI — 
OLIMPIA REȘIȚA 5235—5263 
p.d. Reuniunea a avut o des
fășurare deosebit de intere
santă și un final dramatic. 
Voința a început bine parti-

F.R.T. PE ANUL 1970
17. Alexandru SQtb, 18. Ionel 
Spătar», 19, Mihai Russu, 20. 
Dan Nemeș, 21. Traian Mar
cu, 22. Zoltan Nagy. 23. Ni- 
colae Costinescu, 24. Zsolt 
Nemeth, 25. Dan Mocanii, 
26. Ladislau Itihasz, 27. O- 
limpiu Negru, 28. Andrei 
Ralogh, 29. Nicolae Mita. 30. 
Ernest Horvath, 31. Attila 
Fodor, 32. Emi] Stan, 33. Ar- 
cadie Sa.yti, 31. Marcel Bala, 
35. Paui Dumitrescu, 36. 
Paul Hutter, 37, Petre Al- 
măjan. 38. Gabriel Neacșu, 
39. Adrian Viziru, 40. Adri
an Roșianu.

FEMEI : 1. Iudith Dibar, 
maestră a sportului, 2. Ag
neta Kun, 3. Ecaterina Ro- 
sianu, maestră a sportului, 4. 
Eleonora Dumitrescu, maes
tră a sportului, 5 Valeria 
Balaj. 6. Felicia Bucur, 7. 
Ana-Maria Ciogolea-Nunweil- 
ler, 8. Elena Takacs, 9- Her
mina Zurălău, 10. Vera Ra
do, 11. Virginia Ruzici, 12. 
Vera Dudaș, 13. Lucia Tănă- 
sescu, 14. Florica Butoi, 15 
Elena Cotuna. 16. Mariana 
Simionescu. 17. Adriana Că
lin, 18. Florența Mihai, 19. 
Anca Floreșteanu, 20. Ioana 
Bădin. 21. Mariana Hagiu, 
22. Mihaela Dimitriu, 23. 
Doina Sîrbti, 24. Cristina 
Bădin. 25. Rodica Precup, 26. 
Ana Breda, 27. Eleonora Us- 
că, 28. Liliana Cobzuc.

TRACIiER Șl VICTOR SOIIRESCU 
„CUPA 30 DECEMBRIE- LA PATINAJ VITEZĂ
că primul loc la triatlon tntrucît 
el au fost învinși tn celelalte 
două probe de către Crista Tra- 
cher și Victor Sotlrescu care, ctș- 
tigînd competiția inaugurală, șl-a 
confirmat valoarea.

Confruntările juniorilor au 
scos în evidență progresul înre
gistrat de elevii antrenorilor Er
nest Urllcb (Dlnamo Brașov) și 
Petre Tivadaru (Metalurgica Si
biu). Continuînd seria recorduri
lor, Carmen Dragoman (Metalur
gica Sibiu) a realizat o nouă 
performantă pe distanța de 300 
m (copil II) : 35.6 (v.r. 37,1)Iată 
principalele rezultate de dumini
că Senioare — 3 000 m : Maria 
Tașnadl 6:15,9, seniori — 5 000 m: 
Carol Komjatazegl 9:06,4; juniori 
I — 3 000 m : Adrian Clobanu 
(Metalurgica Sibiu) 5:41,8 ; ju-

da. Primul jucător al bucu- 
reștenilor, H. Blăgăilă, și-a 
întrecut net adversarul. pe 
Fr, Huber, cu 881—813 p d, 
pentru ca apoi schimbul doi 
al Voinței, C. Marinescu, să 
fie învins cu 837—790 p d de 
către reșițeanul D. Kridor.

SIMULTANE LA PĂULEȘTI
...întreceri de fotbal, hand

bal, volei — din primăvară 
pînă toamna tîrziu ; „cro
sul cireșelor", care se des
fășoară într-una din dumi
nicile Iui iunie; șah — cu 
o participare record...

în oricare sfîrșit de săp
tămînă, la Păulești Prahova, 
îți reține atenția, cu sigu
ranță, faptul că sportul o- 
cupă un loc de frunte în 
preocupările duminicale ale 
localnicilor. Iată-ne, pentru 
toate aceste considerente, Ia 
Păulești. Sosiți în comună, 
dorim să aflăm ce activi
tăți sportive se desfășoară 
iarna, cînd timpul nu mai 
permite agrementul în aer 
liber. Sau, cel puțin, așa se 
crede...

LA ȘCOALA ȘI LA CĂMI
NUL CULTURAL

De la președintele Consi
liului județean Prahova pen
tru educație fizică și sport 
aflăm că ingenioșii coordo
natori ai sportului păuleș- 
tean și-au îndreptat atenția, 
acum, asupra celor mai sim
ple, dar și mai sigure, mo
dalități de a atrage tinere
tul în practicarea sportu
lui. Discutăm — o dată a-

nloare I — 3 000 m : Ursula
Rauch (Metalurgica Sibiu) 7:10.0.

Clasamentele generale, senioa
re : 1. Crista Tracher (Dlnamo 
Brașov) 167,600 p. 2. Maria Taș- 
nadi (Dinamo București) 168,450 p,
3. Sanda Bărbulescu (Dlnamo 
București) 204,500 p ; seniori : I. 
Victor Sotirescu (Dlnamo Bucu
rești) 150.336 p, 2. Carol Komja- 
tazegi (Agronomia Cluj) 152,340 
P. 3. Andrei Okos (Dlnamo Bra
șov) 153,333 p: junioare I : 1.
Ursula Rauch (Metalurgica Sibiu) 
199,510 p. 2. Clara Mike (C.S M. 
Cluj) 205,955 p. 3. E. Bogdan (Șc. 
sp. Miercurea Ciuc) 211,085 p: 
juniori I : 1. Adrian Clobanu 
(Metalurgica Sibiu) 159,432 p, 2. 
Geza Ballo (Dlnamo Bv.) 160,849 
p, 3. Eugen Imecs (Agronomia 
Cluj) 161,749 p.

Tr. IOANIȚESCU

Această înfrîngere nu i-a de
mobilizat pe reprezentanții 
clubului Voința. C. Voicu l-a 
întrecut pe Al. Kadar cu 
900—818 p d aducînd echipei 
sale un avantaj substantial. 
Jucătorul de pe postul nr. 4 
al gazdelor, Gh. Leculescu, a 
obținut și el o victorie ușoa
ră. și. totodată și cel mai bun 
rezultat individual al Voin
ței, 931—888 pd în fața lui 
Al Mayer, netezind astfel 
drumul formației sale spre 
victorie.

Cînd au intrat pe piste ul
timele două perechi, bucureș- 

junși la Păulești — cu Toma 
L. Toma, învățătorul de 56 
de ani care, paralel cu fi
zica, a predat, multă vreme, 
și educație fizică în școală.

— Acum a venit un băiat 
tînăr, calificat, care a pre
luat disciplina sportului — 
ne spune venerabilul inter
locutor. Dar mi s-a lăsat 
posibilitatea să mă ocup 
și eu de îndrăgita mea pa
siune.

— Funcția ce o dețineți, 
aceea de președinte al aso
ciației sportive, vă permite 
să dirijați întreaga activita
te din comună. Ce ați între
prins în acest sens ?

— Mai întîi să vă spun că 
nu am renunțat sfi-i sfătu
iesc pe tineri să practice 
mișcările în aer liber chiar 
în aceste zile cînd timpul 
este rece. Am eu o concepție 
Pe care nimeni nu ml-o poa
te schimba i o alergare de 
15 minute, pe ploaie, nin
soare sau ger — iată cea 
mai adecvată metodă de 
menținere a condiției fizice 
în orice sport. Vă spun s- 
ceasta dintr-o îndelungată 
experiență. Dar m-am luat 
cu vorba și nu v-am răs
puns la întrebare. Penttru ca 
interesul pentru sport să fie 
menținut și în lunile de 
iarnă am amenajat Ia școa
lă o clasă care a devenit 
locul de întîlnire al tutu
ror celor care vor să Joace 
șah sau tenis de masă. 
La căminul cultural, cu spri
jinul directorului Constan
tin Vieru, s-a făcut același 
lucru.

Răspunsul președintelui a- 
sociației sportive ne-a și su
gerat, de altfel, titlul însem
nărilor. La Păulești se orga
nizează zilnic „simultane", da
torită faptului că, în același 
timp, se practică tenis de 
masă, atît la școală cît și la 
căminul cultura] și, apoi, si
multane de șah. Acestea din 
urmă au devenit foarte frec
vente. (Chiar în zilele cît am 
rămas în comună, se disputa 
ediția de lamă a „CUPEI 
TINERETULUI DE LA SA- 

tenii conduceau confortabil, 
cu 146 de „bețe" diferență, și 
nimeni nu mai punea ia în
doială echipa cîștigătoare, cu 
toate că de la reșițeni intrau 
în toc cei mal valoroși popi
cari. I. Băiaș șl I. Micoroiu. 
Cei doi Jucători oaspeți, tntr-o 
vervă excelentă, au întrecut 
orice așteptări și au refăcut 
ei amîndoi tot ce au pierdut 
ceilalți patru coechipieri, un 
handicap care, de obicei, nu 
crea se mai poate remonta. 
I. Băiaș l-a învins pe A. Gre- 
cescu cu un scor neașteptat 
de mare, 935—835. iar I. Mi
coroiu. care a realizat și cea 
mai valoroasă cifră a reuni
unii. 972 p. d. avînd și cel 
mai multi „nouari". l-au de- 
nășit pe jucătorul nr. 6 al 
Voinței, I. Păgideanu, la e 
diferență de 74 de popice. 
Rezultatul obținut de Mico- 
roju este deosebit de valoros 
si dovedește că acest veteran 
al sportului popicelor conti
nuă să fie și azi printre cei 
mai buni popicari ai tării. 
Deși în acest tur de campio
nat Micoroiu nu a jucat decît 
la un singur meci. în cel de 
ieri (a lipsit din echipa sa 
datorită unei suspendări pe 
6 luni dictată de federație) el 
nu și-a pierdut forma sporti
vă, datorită antrenamentelor 
sistematice, la care s-a supus 
singur, în această lungă pe
rioadă de inactivitate conipe- 
tițională. Cele 972 de popice 
doborîte, din 200 de lovituri 
mixte, de către I. Micoroiu 
(cu numai o singură bilă în 
gol) au fost obținute astfel i 
228—228 — 278—238 pe serii 
de cîte 50 de bile, iar la 
„izolate" el a reușit 80—S6— 
81—76 p d la serii de cîte 25 
de bile.

Victoria Olimpiei Reșița es
te pe deplin meritată și ea se 
datorește fără discuție, preci
ziei în joc a lui Micoroiu și 
Băiaș, cel mai talentat popi
car junior al nostru.

T. RABȘAN 

TE" — faza pe comună, pentru 
desemnarea campionilor aso
ciației sportive. Ea șah s-au 
prezentat numai 15 concu- 
renți. Regulamentul compe
tiției nu permite altfel. Dar. 
la fazele premergătoare celei 
pe comună, numărul lor s-a 
ridicat la 200. Ion Buturugă 
și Toma Tănase din satul 
Găgeni șl Constantin Stroe 
din Păulești au ocupat pri
mele trei locuri.

Fetele și-au desemnat cîș- 
tigătoarele prin Maria Sandu 
și Rodica Zinca din Găgeni 
și Constanța Crăciun din 
Păulești.

Tenisul de masă era pre
zent, tn aceeași zl, la școală 
și la căminul cultural prin 
campionii i Ion Dinescu, Va
sile Manolescu și Gheorghe 
Moise. Ni s-a părut curios, 
la început, să-1 vedem pe toți 
concurenții — băieți și fete 
— făcînd, înainte de începe
rea partidelor, scurte alergări 
în păduricea din apropiere. 
Dar, amintindu-ne de concep
ția învățătorului Toma, am 
înțeles că este vorba, par 
și simplu, despre o metodă 
de antrenament.

Echipajele de săniuțe sînt 
și ele pe cale de a intra în 
pregătire. Pînă va cădea ză
pada, tot alergările prin pă
dure rămîn suprema metodă 
de menținere a condiției fizi
ce. In consecință, APROAPE 
O SUTA DE TINERI FAG 
ZILNIG SLALOM PRINTRE 
POMII IMENSULUI PAR8 
DIN PĂULEȘTI.

★
Noul cămin cultural care 

se construiește la Păulești 
va avea și o sală ce va pu
tea fi adaptată practicării u- 
nor sporturi. Să nu ne sur
prindă, așadar, dacă din a- 
ceastă comună prahoveană 
se vor desprinde cîțiva cam
pioni județeni de șah și te
nis de masă. Deși lucrul cel 
mai important na este a- 
cesta. Esențial rămîne, însă, 
faptul că sportul a intrat în 
preocupările de zi cu zi ale 
tinerilor, așa cum a intrat 
munca.

GLORIA BUCUREȘTI — 
RAFINĂRIA TELEAJEN 
PLOIEȘTI 4864—4823 p d. 
Gazdele au obținut victoria 
cu greu, la o diferență mică. 
Cei mai preciși jucători au 
fost Gh. Popa — 830 p d, Gh. 
Dumitrescu — 849 p d. de Ia 
bucureșteni, respectiv Gh. 
Mircea — 817 pd și Gh. Sil
vestru — 872 pd. iar cei mai 
...impreciși I. Pojgai — 761 
p d (G) și G. Marin (R). (O 
GUTU-coresp).

VOINȚA TG. MUREȘ — 
FLACARA CÎMPINA 5496— 
5 277 p.d. Excepțional s-au 
comportat L. Martina (V) 985 
pd și P. Purje (FI.) 957 p d.

FEMININ

PETROLUL PLOIEȘTI — 
VOINȚA TG. MUREȘ 2313— 
2203 p d. Ploieștencele au 
condus tot timpul și le-a re
venit partida la un scor ne
așteptat de mare — la o di
ferență de 115 pd. Rezulta
tele au fost, în general, slabe. 
O singură jucătoare a depășit 
cifra de 400 — ploieșteanca 
Valeria Popescu — 402 pd; 
Dg la mureșence cea mai e- 
ficace a fost Margareta Sze- 
manyi — 390 p. d. (FI. AUBU- 
coresp).

CETATEA GIURGIU —LA- 
ROMET BUCUREȘTI 2304— 
2329 p d. Soarta partidei a 
fost decisă la ultimele tO lo
vituri. de către bucureșteanca 
Stela Andrei. Cele mai mari 
cifre le-au obținut Ileana O- 
niciuo — 418, Florica Tudor 
— 400 de Ia gazde, respectiv 
Stela Andrei — 404 și Elena 
Trandafir 403 (TR. BARBA- 
LATÂ-coresp).

C.S.M. REȘIȚA — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2534— 
2 348 p d. Excelent au evoluat 
de 1a învingătoare Maria 
Stanca (487 p d) și Ildico Ji- 
jic (472 p.d.). (I. PL.AVITU-
coresp).

Campionatul național al școlarilor și juniorilor

MECIURI ECHILIBRATE, SPECTACULOASE, ÎN TURUL DOI
Al doilea tur al camplonatu- 

îi național de baschet al șco- 
irilor șl juniorilor, desfășurat 
imp de cinci zile In 15 orașe 
le țării, s-a bucurat de un 
eal succes. In toate orașele 
azdă, numărul spectatorilor a 
ist Impresionant de mare, iar 
chlpele au oferit întreceri a- 
•active, dinamice și chiar de 
un nivel tehnic. In general, s-a 
mut simțită și preocuparea an- 
enorilor pentru a asigura ele- 
ilor lor o mai bună pregătire 
zică. dar trebuie spus că la 
cest capitol eforturile stnt ln- 
□flclente. Intîlniriie din aces- 
î zile nu au produs răsturnări 
pectaculoase in clasamente, ma- 
irltatea formațiilor păstrin- 
u-și tocurile deținute Ia in- 
heierea primului tur.

MASCULIN
SERIA I (la Satu Mare) : Șc. 

p. Satu Mare cu : Șc. sp. O- 
adea 108—62, Lie. Brad 83—46, 
de. 4 Oradea 89—33, tic. Constr. 
nașlnl Oradea 95—52, Ltc Beluș 
20—37 ; Șc. sp. Oradea cu : 
4c. Beluș 66—42, Lie. Brad 77— 
1, Llc. Constr. mașini Oradea
2— 46, Llc. 4 Oradea 67—66 : 
4c. 4 Oradea cu : Llc. Beluș 
1—43, Llc. Constr. mașini O- 
adea 56—51, Llc. Brad 63—60 ; 
dc. Constr. mașini Oradea cu : 
de. Brad 70—54, Llc. Beluș 49- 
6 ; Llc. Brad cu : Llc. Beluș
3— 69. CLASAMENT : 1. L'c.
.atu Mare 20 p, 2. Șc. sp, O- 
adea 16 p, 3. Llc. 4 Oradea 15 
>, 4. Lie. Constr. mașini Oradea 
4 p, s. Lie. „Avram Tancu* 
Irad p, 8. Ide. Beluș 11 p.
SERIA A n-A (la Tg. Mu- 

eș) : șc. sp. Cluj cu : Șc. sp. 
ledlaș 85—40, Șe. sp. Tg. Mu

BASCHET

reș 93—55, Șc. sp. Bistrița 93— 
33, Llc. Huedin 102—45, Llc. 
„Bolyal" Tg. Mureș 60—59 ; Llc. 
.,Bolyai" Tg. Mureș cu : Șc. 
sp. Tg. Mureș 79—39, Llc. Hue
din 99—40. Șe. sp. Mediaș 100—41. 
Șc. sp. Bistrița 84—40 ; Șc. sp. 
Huedin cu : Șe sp. Bistrița 50— 
48, Șc. sp. Tg. Mureș 56—49, 
Lie. Huedin 51—46 ; Șc. sp. Tg. 
Mureș ev : Li-, Huedin 71—40. 
Șc. sp. Bistrița 62—39 : Șc. sp. 
Bistrița cu : Llc. Huedin 60—49. 
CLASAMENT: 1. Șc. sp. Cluj 20 
p, 2. Llc. „Bolyal" Tg. Mureș 
18 p, 3. Șc. sp. Tg. Mureș 15 p,
4. șc. sp. Mediaș 15 p, 5. șc. 
sp. Bistrița 12 Pi 6. Llc. Hue
din 10 P.

SERIA A III-A (la Arad) : Șe. 
sp. Arad cu : Llc. 10 Timișoara 
60—40, Șc. sp. Timișoara 50—42, 
Lie. 1 Caransebeș 73—24, Lie. 
„Decebal" Deva 68—40, Grupul 
școlar U.C.M.M. Reșița 56—24: 
Șc. sp. Timișoara cu : Llc. 10 
Timișoara 53—32, Llc. 1 Caranse
beș 73—46, Gr. șc. U.C.M M. 
Reșița 77—48, Llc. „Decebal* 83— 
47 ; Gr. șc. U.C.M.M. Reșița cu: 
Llc 1 Caransebeș 69—61, Llc. 
„Decebal* 48—50, Lie. 10 Timi
șoara 28—63 ; Llc. 10 Timișoara 
cu : Llc. „Decebal* 57—42, Llc. 
1 Cțaransebeș 60—23 ; Llc. „Dc- 
cebal" cu : Lie. 1 Caransebeș 
50—26. CLASAMENT : 1. Șc.
sp. Arad 18 p. 2 Șc. sp. Timi
șoara 18 p. 3. Llc. 10 Timlșo-'’-a 
16 p. 4. Gr. șc. U.C.M.M. Re
șița 14 p. 5. Ide. „Decebal" Deva 
12 p, 6. Lie. I Caransebeș 12 p.

SERIA A IV-A Ha Pitești' : 
Șc. sp. Plivii ru : ’ l.xul Gă- 
ești 72-63 Șj. ap. sibiu 68—73, 
Llc. „N. Bălcescu* Craiova ’lo
se, șc. sp. Rm. Vilcea 47—45; 
Șc. sp. Făgărag 81—611 Șc, ap.

Sibiu cu: Șc. sp. Făgăraș 67— 
24. Șc. sp. Rm. Vllcea 74—40, Li
ceul Găeștl 82—57, Llc. „N. Băl- 
cescu" Craiova 62—40 ; Șc. sp. 
Rm. Vllcea cu : Șc. sp. Fă
găraș 71—62, Llc. „N. Băl- 
cescu" Craiova 74—64, Liceul 
Găești 79—73 ; Șc. sp. Făgăraș 
cu : Liceul Găești 73—59, Llc. 
,.N. Bălcescu" Craiova 70—64 : 
Lie. „N. Bălcescu" Craiova eu : 
Liceul Găeștl 60—58 (după trei 
prelungiri). CLASAMENT : 1.
Șc. sp. Pitești 19 p, 2. Șc. sp. 
Sibiu 17 p, 3. Șc. sp. Rm. Vil- 
cea 17 p, 4. Llc. Găeștl 13 p. 5. 
Llc. „N. Bălcescu" Craiova 12 
p, 6. Șc. sp. Făgăraș 12 p.

SERIA A V-A (la Buzău) : 
CLASAMENT : 1. Șc. sp, Brașov 
20 p, 2. Șc. sp. Ploiești 18 p. 
Lie. 2 Ctmplna 15 p.

SERIA A VI-A (la Galați) : 
Llc. 4 Galați cu : Llc. 4 Cons
tanța 79—61, Farul Constanța 82— 
76 (!), Șc. sp. Constanța 46—76. 
A.S.A. Bacău 60—69. Șc. sp. Ba
cău 66—49 ; Farul Constanta cu : 
Șc. sn. Constanța 61—59, Llc. 4 
Constanța 94—32. A.S.A. Bacău 
80—50, Șc. sp. Bacău 94—33 ; 
A.S.A. Bacău cu : Șc. sp. Ba
cău 57—38, Llc. 4 Constanța 65— 
70. Șc. sp. Constanța 58—101 ; 
Llc. 4 Constanța cu : Șe. sp.
Constanța 30—43, Șc. sp. Bacău 
33—39 ; Șc. sp. Constanța cu : 
Șc. sp. Bacău 67—49. CLASA
MENT : 1. Farul Constanța 19 p.
2. Șc. sp. Constanța 18 p. 3. 
Liceul 4 Galați 15 p. 4. A.S.A. 
Bacău 13 p, 5. Șc. so. Bacău 12 
p, 6 Lie. 4 Constanța 11 p.

SERIA A VII-A (la Piatra 
Neamț) : C.S.M. Iași cu : Llc. 
mil. C-lung Mold. 81—59. ȘC. sp. 
P. Neamț 87—79. Llc. 1 Bîrlad 
97—44, Șc. sp. Botoșani 69—46; 

Șc. sp. Suceava 75—36 ; Șc. sp. 
Piatra Neamț cu : Llc. 1 Bîrlad 
81—61, Șc. sp. Botoșani 76—53. 
Șc. sp. Suceava 108—62, Lie mii. 
C-lung 102—99 ; Șc. sp. Sucea
va cu: Șc. sp. Botoșani 67—55, 
Llc. mii. C-lung 80—70, Lie. 1 
Bîrlad 54—63 : Llc. militar Cîm- 
pulung Moldovenesc cu : Șc. 
sp. Botoșani 65—68, Lie. 1 Blr- 
lad 78—48 ; Llc. 1 Bîrlad cu : 
Șc. sp. Botoșani 63—64. CLA
SAMENT : 1. C.S.M. Iași 20 p,
2. Șc. sp. Piatra Neamț 16 p,
3. Llc. militar Cîmpulung Mol
dovenesc 15 p, 4. Șc. sp. su
ceava 14 p, 5. Șc. sp. Botoșani 
14 p, 6. Ide. 1 Bîrlad 11 p.

SERIA A VIIT-a, GRUPA A 
(echipe din Capitală și Ceta
tea Giurgiu) : Llc. 35 cu : Llc. 
„Gh. Șlncal" 83—61, Cetatea 77- 
62, Steaua 73—45. Llc. „I.L. Ca- 
ragiale" 71—48, Școlarul 118—71 ; 
Steaua cu : Școlarul 44—43, Llc. 
„I. L. Caraglale" 69—51, Lie. 
„Gh. Șlncal" 37—25. Cetatea 54- 
37 ; Llc. „Gh. Șlncal" cu : Șco
larul 43—41, Cetatea 54—48, Lie. 
„I. L. Caraglale" «2—34 ; Șco
larul cu : Llc. ,I.L. Caraglale"
55—52. Cetatea : 49—64 ; Ide.
„I.L. Caragiale" cu : Cetatea 54— 
51. CLASAMENT : 1. Llc. 35 20 
p, 2. Steaua 17 p, 3. Llc. 
,.Gh. Șlncal” 17 p, 4. Llc. „I.L. 
Caragiale" 13 p, 5. Cetatea Giur
giu 12 p ; 6. Școlarul 11 p ;
GRUPA B : Dlnamo cu : Șc. sp. 
2 50—49, Șc. sp. 3 60-42, Pro
gresul ȘO—29, Llc. ,,D. Canlemlr" 
55—45, Academia Militară 60—36; 
șc. sp. 2 cu : Ac. Mii. 92—27. 
Llc. ,,D. Cantemir" 79—50, Pro
gresul 84—55, Șc. sp. 3 90—42 ; 
Șc. sp. 3 cu : Ac. Mii. 61—37, 
Progresul 51—41, Llc. „D. Can
temir" 65—40 ; Llc. „D. Cante
mir" cu ; Ac. MII. 60—30. Pro
gresul 37—33 ; Ac. Mii. cu : Pro
gresul 50—45 CLASAMENT : 1. 
Șc. sp. 2 19 p, 2. Dlnamo 19 p,
3. Șc. sp. 3 16 p, 4. Academia 
Militară 13 P, 5. L|c. (,D. Can
temir* 12 p. 6. Progresul 12 p.

FEMININ
SERIA I (la Oradea) Șc. sp. 

Satu Mare cu : Llc. 4 Oradea 
65—64, JJC. Huedin 99-21, Crișul 

Oradea 92—51. Șc. sp. Oradea 113- 
33, Llc. zalău 79—37 ; LiC. 4 O- 
radea cu ; Llc. Zalău 88—35, Șc. 
sp. Oradea 98—56, Lie. Huedin 
81—44, Crișul 69-62 ; Crlșul O- 
radea eu : Șc. sp. Oradea 81—52, 
Llc. Zalău 71—58, Llc. Huedin 
92—28 ; Șc. sp. Oradea cu : Lie. 
Zalău 46—36, Llc. Huedin 65—47 ; 
Llc. Huedin cu : Llc. Zalău : 41- 
59, CLASAMENT : 1. Șc. sp. Sa
tu Mare 20 p, 2. Ide. 4 Oradea 
18 p, 3. Crișul Oradea 15 p, 4. 
Se. sp. Oradea 14 p. 5. Llc. 
Zalău 13 p, 0. Llc. Huedin 10 p ;

SERIA A II-A (la Cluj) : Șc. 
sp. Cluj cu : Șc. sp. Tg. Mureș 
66—35, Llc.. „Bolyal” Tg. Mureș 
40—38, Ljc. 1 Reghin 76—10, Sc. 
sp. Gheorghlenl 77—58, Mureșul 
Tg. Mureș 76—38 ; Sc. sp. Gheor- 
glileni cu : Liceul „Bolyal" 61—60, 
Llc. i Reghin 44—25, Mureșul 
49—33. Sc. sp. Tg. Mureș 56—36; 
Liceul „Bolyal" Tg. Mureș cu î 
Liceul 1 Reghin 66—20, Mureșul 
Tg. Mureș 48—40. Sc. sp. Tg. Mu
reș ; 36—32; Mureșul Tg. Mureș 
cu : Șc. sp. Tg. Mureș 48—42 
(19—19, 30—30, 36—36), Lie. 1 Re
ghin 47—26 ; Sc. sp. Tg. Mureș cu: 
l Ic Reghin 40—25. CLASAMENT:
1. Sc. sp. Cluj 20 p, 2. Sc. SP. 
Gheorghieni 18 p, 3. Llc. „Bolyai” 
Tg. Mureș 16 p, 4. Sc. sp. Tg. 
Mureș 13 p, 5. Mureșul Tg. Mureș 
12 p, 6. Llc. 1 Reghin 11 p ;

SERIA A IIl-A (la Timișoara) : 
Școala sportivă Timișoara cu : 
Lie. 1 Salonta 64—31, Metalul Sa- 
lonta 52—64, Sc. sp. Arad 59—22. 
Lie. 10 Trnș. 73—28, Șc. sp. Lugoj
56—13; Metalul Salonta cu : Sc. 
sp. Arad 69—15. Liceul Salonta 
48—37, Llc. 10 Tmș. 66—34. Sc. sp. 
Lugoj 45—11 5 Sc. sp. Arad eu : 
Lie. 10 Tmș. 27—47, Sc. sp. Lugoj 
24—27, Llc. Salonta 37—23; Llc. 1 
Salonta cu : Sc. sp. Lugoj 34—28, 
L1c. 10 Tmș 32—28 ; Llc. 10 Tmș. 
cu : Șc. sp. Lugoj 34—13 : CLASA
MENT : 1. Sc. sp. Timișoara 19 p,
2. Metalul Salonta i9 p. 3. Sc. sp. 
Arad 14 p, 4. Lie. 1 Salonta 14 p.
5. Sc. sp. Lugoj 12 p, 6. Llc. 10 
Timișoara 12 p:

SERIA A IV-A (la Brașov) ț 
Șc. sp. Brașov cu : Sc. sp. Deva 

60—27, Sc. sp. Făgăraș 91—23, Sc. 
sp. Sibiu 47—26, Llc. 2 Sf. Gheor
ghe 98—10, Sc. sp. Mediaș 74—51; 
Sc. sp. Deva cu : Llc. 2 Sf. 
Gheorghe 79—24, Sc. sp. Mediaș
57— 35, Sc. sp. Sibiu 44—33, Sc. 
sp. Făgăraș 74—35; Sc. sp. Sibiu 
cu : Șc. sp Mediaș 43—49, Șc. sp. 
Făgăraș 54—46, Llc. 2 Sf. Gheor
ghe 74—20 ; Sc. sp. Mediaș cu : 
Sc. sp. Făgăraș 59—33, Llc. 2 Sf. 
Gheorghe 45—40; Sc. sp. Făgăraș 
cu : LiC. 2. Sf. Gheorghe 47—51, 
CLASAMENT : 1. Sc. sp. Brașov 
19 p, 2. Șc. sp. Deva 19 p. 3. Șc. sp. 
Sibiu 15 p, 4. Sc. sp. Mediaș 14 
P, 5. Sc. sp. Făgăraș 12 p, 6. Llc. 
2 Sf. Gheorghe 11 p ;

SERIA A V-A (la Craiova) : Sc. 
sp. Craiova cu : Llc. 5 Ploiești
58— 36, Llc. cu progr. ed. fiz. Rm. 
Vîlcea 63—41, Llc. bN. Bălcescu" 
Craiova 51—46, Llc. economic Tg. 
Jiu 34—28, Llc. 2 Pitești 65—32 ; 
Llc. „N. Bălcescu* Craiova cu : 
Llc. Rm. Vîlcea 40—18, Llc. 2 Pi
tești 46—36, Llc. economic Tg. 
Jiu 47—27, Llc. 5 Ploiești 38—25; 
Lie. 2 Pitești cu : Llc. econ. Tg. 
Jiu 42—27, Llc. 5 Ploiești 17—39, 
Llc. Rm. Vllcea 24—22 ; Ido, Rm. 
Vllcea cu : Llc. econ. Tg. Jiu 
34—15, Llc. 5 Ploiești 33—36; Llc. 
5 Ploiești cu : Llc. economic Tg. 
Jiu 33—29. CLASAMENT : 1. Sc. 
sp. Craiova 20 p, 2. Llc. »N. Băl
cescu" Craiova 18 p, 3. Llc. cu 
program de educație fizică Rm. 
Vîlcea 16 p, 4. Llc. 5 Ploiești 15 
p. 5. Llc. 2 Pitești 13 p, 3. Llc. 
economic Tg. Jiu 10 pi

SERIA A VI-A : deoarece cores
pondentul nostru nu ne-a trans
mis rezultatele, iar delegatul 
F.R.B. nu a adus In timp util foile 
de arbitraj la Federație, nu putem 
publica rezultatele »i clasamentul 
acestei serii ;

SERIA A VII-A a* Botoșani) I 
Viitorul Dorohol cu :' Sc. sp. Ba
cău 51—54, Olimpia Piatra N«amț 
57—22, Lie. 1 Bîrlad 65—46, Sa. 
sp. Suceava 44—28» C.S.M, Iași 
51—45 ț Olimpia Piatra Neamț cu 9 
Lie. I Bîrlad 44—54, Sc. sp. Su
ceava 27—43, Sc. sp. Bacău 19—34» 

C.S.M. Iași 36—41 ; C-S.M. Iași cu: 
Sc. sp. Suceava 48—33, Ltc. 1 Btr- 
lad 42—40. Sc. sp. Bacău 39-47 ; 
Sc. sp. Bacău cu : Se. sp. Su
ceava 47—39. Llc. 1 Btrlad 39—40: 
Sc. sp. Suceava cu : Lie. 1 Btrlad 
37—28. CLASAMENT : 1. Viitorul 
Dorohol 19 p. 2. C.S.M, Iași 17 
P. 3. Sc. sp. Bacău 16 p, 4. Llc. 
1 Btrlad 14 p, 5. Sc. sp. Suceava 
14 p. 6. Olimpia Piatra Neamț 
io p:

SERIA A vni-A (GRUPA A) 
(echipe din Capitală șl Cetatea 
Giurgiu) : Llc. 35 I cu: Rapid 
61—33. Olimpia 86—47, Mc. 35 II 
60—38. L’c. „N. Bălcescu* 65— 
43 ; Rapid cu : Llc. 35 U 55—36; 
Ltc. „N. Bălcescu* 69—39. O- 
llmpta 60—50 ; Llc. „N. Bălces
cu" cu 5 Ltc. 35 rr 49—41, Olim
pia 43—55 ; Olimpia cu : Llc.
35 H 37—51. CLASAMENT : 1.
Ltc. 35 I 20 p. 2. Rapid 18 P; 
3—5. Llc. ,.N. Bălcescu". Olim
pia; Llc. 35 II 14 p (echipa Llc. 
„Splru Haret* s-a retras) : GRU
PA B : Șc. sp. 2 cu : Șe. sn. 
Giurgiu 47—30, Progresul 50—33. 
Llc. „M. Sadoveanu* 71—17. Lie. 
„I. L. Caragiale* 70—36, Șc. sp. 
3 49—30 ; Șc. sp. 3 ci: 9 Pro
gresul 47—43, Lie. .-,1. L. Cara
giale* 47—34, Șe. sp. Giurgiu 53— 
44, Lla. „M. Sadoveanu* 52—321 
șc. ip. Giurgiu cu : Lie. „M. Sa
doveanu* t9—22. Progresul 55— 
47, Ltc. „I. L. Caragiale* 43—25; 
Progresul cu : Llc. „M. Sadovea
nu" 60—16; Lie. „I. t>. Caragiale* 
45—30 1 Lfe. „T. L. Caragiale" cu: 
Lla. sM. Sadoveanu* 35—36. cla
sament ț 1. Șe. sp. 2 20 p, 3.' 
Șc. sp. Giurgiu 17 p. 3. Șc. sp.
3 16 p; 4. Progresul 15 p. 5. 
Ido. „I. L. Caragiale" 12 p, 8. 
Ide. »M. Sadoveanu" 10 p.

Rezultatele ne-au fost 
transmise d„ coresponden
ții : I. GHIȘA. C. NEM- 
TEANU, P. RADVANI, A. 
VERBA, ST. IACOB, P. 
ARCAN. C. GRUIA. T. UN- 
GURFANU. M. DUMITRU. 
V. POPOVICI. S. ALBtT, 
I. FEȚEANU. T. SIRIOPOL 
ȘT A. VâSTLESCU.
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SONDAJ PRINTRE SPECTATORII MECIURILOR DE FOTBAL
Pag. â 3-a

dual. VejTiic trebuie CONDU ȘI.* 
De aceea se și înregis
trează. cred eu, atîtea întin
deri musculare. accidentări".

Nicolae NICULESCU: „Ju
cătorii noștri n-au ambiție. 
CU TALENTUL PE CARE-L 
AU ȘI CU AMBIȚIE AR 
REALIZA. CEL PUȚIN. LU
CRURI SATISFACATOARE. 
Se mulțumesc cu PUȚIN si 
ie aci jocul lent, crispat, la 
mijlocul terenului. Deși sint 
atacant (ioc șl eu fotbal, în 
campionatul sectorului IV), 
prefer o dispută spectaculoa
să. în viteză, unui joc cu 
trei faze de poartă și 3 go
luri. lată de ce n-am prea 
plecat mulțumit de la me
ciuri"

Aurel PALALAU: „Echipe
le noastre NU SINT OM< 
GENE; este o mare diferen
ță între jucătorii cu valoare 
internațională șt restul coechi
pierilor. Aci se află ?! cauza 
înfrîngerilor nete din confrun
tările internaționale de club. 
La Rapid, de pildă, compar
timentul defensiv este mult 
superior celui ofensiv. Nu 
spun aceasta pentru că mă 
ocup de pregătirea... psiho
logică a kui Rică (Aurel Păpă- 
lău este recunoscut ca „um
bra" lui Răducanu. un ade
vărat manager — n.n.). ci pen
tru că văd atîtea meciuri în 
care fundașii sau mijlocașii 
defensivi (Lupescu, Dumitru) 
SCOT ECHIPA DIN IMPAS"

Ing. Ghearghe FIRESCU: 
„Discut de multe ori, aci, cu 
fotbaliștii. Și, departe de miza 
jocurilor, de tumultul tribu
nelor, de vocea care impută, 
a zntrenorilor, acești tineri, 
indiferent dacă-i cheamă Du- 
mitrache. Răducanu. Deleanu, 
Hălmăgeanu. Dinu, f«t dezvă
luie personalitatea, sensibili
tatea, dorințele ii necazurile. 
Sint prietenoși și politicosi 
eînd tint tratafi ti ei cu con
siderație, cu respect. Am de
dus, însă, că nu sint întot
deauna tratați astfel la cluburi.

16 ÎNTREBĂRI
Șl CONCLUZIILE LOR
Cu opiniile ziariștilor — tsupra diverselor aspecte ale 

unui meci de fotbal, despre activitatea dintr-un club 
sau altul, despre arbitraje etc. — luați cunoștință, zil

nic, dragi cititori, și, desigur, cum fiecare are dreptul la o 
opinie, părerile dv. pot coincide, sau nu, cu ale lor. Martore 
ne stau, oricînd la fndemînă, miile de scrisori, sosite la redac
ție — adevărate mesaje venite parcă dintr-o lume al cărei 
unic și etern acaparator al timpului liber este FOTBALUL. 

Ideile și profesiunile de credință ale specialiștilor sportu
lui cu balonul rotund (antrenori, tehnicieni, selecționeri) în
cearcă să angajeze, prin intermediul diverselor forme ale pre
sei vorbite sau scrise, un dialog cu dv., stimați cititori.

Iată, deci, ce ne-a făcut să pornim printre rîndurile de 
bănci ale tribunelor — o încercare, mai curind, de „fotogra
fiere" a opiniilor, interpretarea lor fiind lăsată pe baza obiec
tivitătii cifrelor.

Înainte de a trece la prima întrebare, trebuie să preci
zăm condițiile și modalitatea în care a fost efectuat sondajul.

• Au fost chestionate 200 de persoane. Nu a fost uitat 
nici sexul „slab", prezent și el la disputele fotbalistice. Ne-am 
bizuit, de la început, pe amabilitatea, pe dorința de a da 
o mină de ajutor, ca și pe curiozitatea și receptivitatea la 
orice formă a noului.

• Meciurile la care au fost înmînate chestionarele i 
Rapid — F. Q. Argeș; Steaua — Petrolul; Dinamo — „U" 
Cluj; Progresul. — Universitatea Craiova și Rapid — Farul.

• Profesiuni : 35% din cei cnestionați au fost stu- 
denți, 20% muncitori, 19% ingineri și 26% alte profesii 
(profesori, arhitecți, funcționari, pensionari etc.). Media de

i. CARE cSTE ECHIPA DV. FAVORITĂ?

vîrstă a celor chestionați: 34,1 ani.

1. VENIȚI LA MECI ?
a) cind joacă echipa favorită 40.5%
b) mereu, la orice meci 39 %
e) din cind in cind 20 %
d) de obicei rămîn la lele vizor.

azi este o excepție 0,5%

iapid *re He partea 3a : 63% din totalul spectatorilor 
orezenți la an meci susținut de echipa feroviară.

Steaua î 55% — In aceleași condiții.
Dinamo : 40%.
Alte echipe (inclusiv provincia) : 23%.
Fără echipă favorită ; 5% (interesant răspunsul unui 

irhitect : „Echipa națională").

Nu găsim de loc exagerată personificarea spectatorului-suporter drept al 12-lea jucător 
al formafiei favorite. Pasiunea acestuia, dăruirea sa pentru fotbal, care adeseori nu-s 
cu nimic mai prejos Idecît cele ale sportivului aflat în arenă, îl pot plasa, pe plan mo

ral, chiar în echipă I Ce-i drept simbolic, dar manifestat cît se poate de concret, în tribună, 
la jocuri, antrenamente fi~. discuții. Pe acest considerent, ne-am ți permis să identificăm 
spectatorul cu suporterul, pentru că este foarte greu să găsești, printre sutele de mii de oa
meni care semnează, duminică de duminică, „condica de prezență la meciuri", cîjiva care 
vin Ide amorul artei, fără ca în inimă, fie chiar ți în cel mai ațcuns ungher să nu palpite un 
dram de simpatie pentru o echipă.

Simțim, însă, nevoia unei precizări: nu vrem ca punînd semnul egalității între spectator 
și suporter să se înțeleagă că, implicit, îi fixăm ți atributul subiectivismului. Pentru că, de 

asemenea, sîntem convinși că nu toți suporterii contrapun pasiunea obiectivitătii. Și pentru 
a vă convinge ți pe dv., stimați cititori, am inițiat ancheta de față.

nici măcar să se încălzească. 
N-au cunoștințe elementare de 
fiziologie, nu se antrenează 
intens, fără minae, indivi-

Ei nu cer să fie iertați de 
greșeli, ci înțeleși, ajutați. 
Sînt, oare, un credul senti
mental 7"

• „ANTRENORII AU FOST ANGAJAfl 
DOAR ACUM 0 SĂPTĂMlNĂ ?“

3. «ÎNTEȚI IN GENERAL MULȚUMIȚI DE ARBITRAJE ?

») pe de-a întregul 1%
b) în parte ÎO%
c) do Ioc 29%

4. CUM AȚI PREFERA VIZIONAREA MECIURILOR ?

a) dimineața (duminica) 20%
b) după-amiază 42%
c) în nocturnă 38%

LOCUL: „SERVICE DA
CIA” — BUCUREȘTI. De ce 
aci și nu altundeva 1 Pentru 
că la Service Dacia toți cei 
100 de salar Lăți sint „în temă" 
cu fotbalul. De ce ? Pentru 
că in secolul vitezei Și al 
automobilului, fotbaliștii noș
tri de prim rang, în majori
tatea lor posesori al acestor 
adulate și totodată blestemate 
vehicule, se află într-un per
petuu pelerinaj la această 
Mecca a automobilului bucu- 
reștean. Cine dintre lucrătorii 
Service-ulul din Pantelimon 
n-a stat aci de vorbă, măcar 
cinci minute, cu Dinu, Dumi- 
trache, Răducanu, Deleanu, 
Hălmăgeanu, Sătmărcanu. An
gelo Niculescu, dr. Tom eseu, 
Constantin ? Vorba ceea : 
..dacă nu vine Mahomed la 
munte, vine muntele la Ma
homed"...

Dar iată că sint pe loc con
trazis de Dan BUCURESCU, ’ 
înfocat suporter dinamovist, 
care-și însoțește echipa și in

deplasare (l-am întîlnit la Pi
tești, în această toamnă), dar 
care, pentru a nu fl bănuit că 
o face numai pentru «ă are 
facilități de deplasare (mai 
ales la U.A.P....), a plecat, «a 
turist, în Elveția, pentru a 
asista la meciul echipei națio
nale din preliminariile C.M. 
L-am văzut atunci. în acea 
minunată noapte de primă
vară '69. martor al marii sur
prize de la Lausanne, exul
tând la autogolul lui Mi
chaud, așteptînd apoi, cu su
fletul la gură, fluierul final, 
sărutîndu-1, printre lacrimi, 
pe Cornel, pe Radu, pe Rică... 
N-an> știut, atunci, ale cui 
erau lacrimile: alo jucători
lor, ale acestui uriaș, cu alura 
boxerului de „grea", dar cu 
inimă de copil, sau, pur și 
simplu, ale bucuriei. Acum, 
însă, după ce mi-a spus că 
a văzut oameni plîngînd în 
tribune. Ia meciul Progresul — 
C.F.R. Cluj, parcă am început 
<să mă dumiresc „.

«’LA POLURI OPUSE-DINU Șl DELEANU

Iată și motivele pentru care 
am fost contrazis de Dan 
Bucurescu: „Dacă te mulțu
mești să-ți alimentezi pasiu
nea la curent... alternativ, mai 
mult prin televizor, nu te 
poți numi spectator și, cu 
atit mai puțin, suporter. Pen
tru suporter nu accept decit 
un singur etalon i DINU l Da, 
nu zimbifi. pentru mine di- 
namovistul Dinu simbolizează 
dăruirea totală. Și daci sub
scriu integral opiniei dv. că 
suporterul poate fi asimilat 
celui de al 12-lea jucător, mai 
aveți motive si zîmblți ? Cred 
că nici motiv sd md suspec
tați de subiectivism n-o să 
mai aveți, dnd am si vă

spun că LA POLUL OPUS lui
Dinu se află tot un jucător 
dinamovist l DELEANU. După

mine, . acesta este prototipul 
jucătorului comod, care-și 
drămuiește efortul. Și, de 
fapt, dacă mă gîndesc bine, 
mai puțini, mult mai puțini 
fotbaliști pot fi încadrați în 
„categoria Dinu" decit in cea 
a lui Deleanu. tn general, ju
cătorii noștri nu se pregătesc 
cu seriozitate. l-am văzut si 
la antrenamente: trei lucrea
ză si ceilalți trag chiulul I tn 
asemenea condiții, calitatea 
jocurilor nu poate fi cea aș
teptată de noi toți. îmi cereți 
să exemplific. Nu-mi este prea 
greu, pentru că în tuful a- 
cestui campionat nu mi-au 
păcut decit trei meciuri: Di
namo — F. C. Argeș, Petro
lul — Dinamo si Farul — Ra
pid.

Ah. da. eram sigur că o 
dată ajunși aici, o să mă 
întrebați cum se împacă eta
lonul meu de apreciere a 
spectatorului-suporter — dă
ruirea totală — și scăderea 
numărului spectatorilor la me
ciuri. Cum, c« părere am de 
meciurile cu 1000 de spec
tatori ? Cred că aci nu sint 
de vină spectatorii. Cind ^dă
ruirea lor. disponibilitățile 
lor, nu-și găsesc coresponden
tul in teren, printre jucători 
șl antrenori, unii p'îng. ca la 
meciul Progresul — C.F.R. 
Cluj, iar alții nu mai vin. Și 
cind nu mai vin la stadion, 
cu toții zicem că de vină e... 
televiziunea, sau arbitratele 1“

® FOTBALISTUL Șl DISCIPLINA

ADAMACHE - PRIMUL
SPORTIV AL JUDEȚULUI 

BRAȘOV PE 1970
In tradiționala anchetă anuală 

a celor mal buni sportivi brașo
veni cunoscutul fotbalist stellan 
Adamache, unul dintre portarii 
echipei naționale, ocupă locui I. 
Adamache a apărat in toate cele 
15 meciuri de campionat poarta 
echipei Steagul roșu Brașov, pri
mind tn tot turul competiției doar 
10 goluri.

G. CABOL-coresp.

Alexandru FLORESCU a 
ajuns la fotbal pornind dis
cuția noastră de la motoci- 
clism, circuitul său avînd 
două puncte de control > RA
PID ȘI DISCIPLINA „Am 
făcut și eu sport de perfor
mantă, in secția moto a clu
bului giuleștean și ștto ce în
seamnă disciplina. M-AM 
CONVINS ASTFEL CA DIS
CIPLINA CONDIȚIONEAZĂ 
REZULTATELE. Nu mă refer 
la cea impusă de antrenor, 
secție, club etc., etc., d LA 
CEA IMPUSA SIEȘI. DE 
SPORTIVUL IN CAUZA. In 
afara acesteia, totul devine 
vorbi, ca. de pildă, in pre
zent discuțiile despre caren
țele pregătirii fizice a fotba
liștilor. Cine, dacă nu jucă
torii. trebuie să fie preocu
pați de ea? Cu ani in urmă, 
cind mai concuram, perseve
ram in mod deosebit la an
trenamente de pregătirea fa

zică, deși noi ne bizuim, în 
primul rînd, pe mașină. Ast
fel. intr-un concurs puteam 
participa la trei probe. Ce să 
ne mai mirăm că un fotba
list. care la antrenamente „ba
te" doar mingea, nu rezistă 
90 de minute. El n-are nici 
măcar motorul să-l mai scoa
tă din impas ... E adevărat că 
jucătorii mai speră ca aceas
ta s-o fără antrenorii, de pe 
margine. Dar și tehnicienii 
noștri din fotbal prea dau in
dicații la general. La noi, la 
moto, înaintea fiecărei curse 
făceam împreună recunoaște
rea traseului și apoi primeam 
indicații precise ■' „în locul x, 
accelerezi, la y, iei virajul 
foarte scurt, aci culci mașina 
etc.". Aș fi curios să știu cite 
echipe și cîți jucători știu 
exact ce au de făcut SPE
CIAL, înaintea începerii unui 
meci ?

Poate părea curios, dar, deși 
interlocutorii noștri de la 
„Sendee Dacia" sînt specta
tori fideli ai echipelor bucu- 
reștene, mulți, majoritatea 
chiar, s-au referit șt la jocul 
protagonistelor din țară. Cele 
mai dese referiri au fost fă
cute la adresa Farului și Pe
trolului. Evident, și locul în 
clasament contează, dar pen
tru un spectator neutru, ca 
în cazurile respective, determi
nantă a fost evoluția ascen
dentă a acestor echipe. „Farul
— o echipă solidă" și „Petro
lul — victoria răbdării și per
severenței în promovarea ti
neretului" — iată afirmații 
care au sintetizat opiniile â- 
supra celor două formații. Ing. 
Vasile Zamfirescu este chiar 
de părere că cele mai fru
moase minute de fotbal ale 
turului s-au petrecut în pri
ma parte a meciului Petrolul
— F. C. Argeș. Iar citarea 
repetată a meciului Rapid — 
Farul, cu evidențierea meri
telor speciale ale constănțe- 
nilor în calificativul înalt al 
spectaculozității, dovedește a- 
celași lucru : echipele din 
provincie sînt tot mai bine 
cotate in Capitală.

Nu vrem. însă, să credem 
că această stare de fapt ar 
fi doar un recul la compor
tarea cam de mult sub aș
teptări a bucureștenilor...

Dar care este replica pro
vinciei ?

Ștefan POPESCU (bd. Oituz 
nr. 18 — Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) abordează o temă 
de mare actualitate: răspun
derea antrenorilor. „în zia
rul „SPORTUL" din 10 no
iembrie a.e. a apărut un ar
ticol foarte interesant in care 
antrenorii Dumitrescu, Nicu- 
șor și Covaci răspund la o 
serie de întrebări, printre 
leare: cauzele înfringerilor, 
măsuri preconizate pentru vi
itor etc. Citind aceste rînduri, 
la un moment dat ai impresia 
că acești antrenori vorbesc 
despre echipele lor ca și cind 
ar fi angajați de cel mult o

săptămînă la aceste echipe. 
Eț vorbesc mult despre lip
sa condiției fizice a jucăto
rilor. lipsuri la capitolele tac
tică, voință etc. Se pune în
trebarea, firească în această 
situație: de ce sînt aceste 
lipsuri și cine avea datoria 
să îndrepte neajunsurile, da
că nu tot ei ? Antrenorii nu 
primesc salarii pentru aceas
tă muncă? tn cazul in care 
ei recunosc această obligație, 
atunci se pune problema de 
ce n-au onorat-o la timp ’ 
Răspunsul ar fi simplu: ori 
nu vor s-o facă, ori nu se 
pricep. Eu înclin să cred că 
nu se pricep... Poli Iași se 
afla in sezonul trecut în zo
na retrogradării. Azi. însă, 
avînd la cîrma echipei pe 
Gil Mărdărescu. care știe me
serie, aceeași echipă (cu a- 
ceiași jucători) stă bine pe 
picioarele ei (clasamentul este 
'grăitor). Antrenorul de la 
Iași nu se plinge că Incze IV 
este mic și firav și că nu-i 
poate adăuga la statură 20 
cm, cum face în ziar an
trenorul Covaci, referindu-se 
la Naom, cu toate că tot el 
l-a promovat în prima gar
nitură a Stelei..."

Fostul internațional Ștefan 
DOBAY. oferindu-ne o amplă 
opinie, pe marginea ac
tualului nivel al fotbalului 
nostru, enumeră. pentru în
ceput, foarte concis, cîteva 
din punctele deficitare :

„Avem nevoie de: con
ducători corespunzători, se
rioși, pricepuți, competenți, 
iubitori ai acestui sport și 
dezinteresați; antrenori bi
ne pregătiți, ajutați și res
pectați de secții ; jucători 
cu o pregătire mai bună. 
MAI MODEȘTI (cu picioa
rele pe pămînt și nepurtați 
pe valme). MAI SIRGUIN- 
CIOȘI și MAI LEGAȚI DE 
ECHIPĂ; revizuirea meto
delor de antrenament, a 
numărului duratei și inten
sității; multe jocuri inter
naționale. turnee peste ho
tare in tot timpul anului".

CIND 81NTEȚ1 DE PĂRERE CA AR Fl MAI BINE 
SA SE DESFĂȘOARE ETAPELE DE CAMPIONAT?

a) duminica 38%
b) sîmbăta 62%

5. AVEȚI DIFICULTĂȚI PENTRU A AJUNGE SAU A 
PLECA DE LA STADION ?

a) da
b) nu

67%
33%

6. DE CE NATURĂ SÎNT ACESTE DIFICULTĂȚI, DACĂ 
ELE EXISTĂ ?

a) număr Insuficient de mijloace
de transport 70%

b) stații prost plasate 4%
c) circulație anevoioasă etc. 26%

Alte dificultăți semnalate : procurare de bilete. învoire 
de la serviciu și chiar de la ... nevastă (funcționar, 34 
ani) ! ! !

7. CUM CREDEȚI CĂ S-AR PUTEA ÎMBUNĂTĂȚI RE
ZULTATELE PE PLAN INTERNAȚIONAL ALE ECHIPE
LOR NOASTRE DE CLUB ?

a) întinerirea echipelor 6%
b) mai multă pregătire tehnică 22%
c) mai multă pregătire tactică 7%
d) mai multă pregătire fizică 24%
e) contacte internaționale mai dese 41%

Alte opinii separate : „Echipele de club și chiar cea 
națională duc mare lipsă de antrenori capabili. Ca să avem 
fotbal bun ne trebuie, în primul rînd, antrenori buni ; jucă
tori avem" (tehnician, 32 de ani) ; „Cluburile nu reprezintă, 
in actuala formulă, nimic — that’s the question I" (doctor, 
65 de ani).

8. ATI VĂZUT, ANUL ACESTA VREUN MECI DIN 
CAMPIONATUL DE JUNIORI ?

a) da 54%
b) nu 46%

Surprinzător de multe ori apare răspunsul afirmativ!

9. AR Fl BINE DACĂ S-AR PERMANENTIZA INTRA
REA GRATUITĂ PE STADIOANE A COPIILOR SUB 14 
ANI?

a) da 96%
b) nu 4%

Este cea mai mare unanimitate de păreri. Un student 
are chiar ideea introducerii gratuității și pentru studenți.

• NU PUTEM ÎNCHEIA DECIT CU FAIR-PLAY-UL

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA —U
13 REZULTATE EXACTE LA
CONCURSUL PRONOSPORT NR.
52, ETAPA DIN 27 DECEMBRIE 

1970
I. Catania —- Cagliari X

11. Florentina — Lazio X
III. Foggla — Sampdoria X
IV. Internaționale Juventus 1
V. Lanerossl — Varese 1

VI. Napoll — Verona 1
VII. Roma — Bologna X

VIII. Torino — Milan anulat
IX. Casertana — Bari X
X. Catanzaro — Mantova 2

XI. Livorno — Modena X
XII. Novara — Perugia anulat

XIIL Ternan» — Monza X

Fond de premii : 261.122 lei.
Plata premiilor va Începe in 

Capitală de la 4.1.971 plnă la H 
februarie, tn provincie de la 7 
ianuarie ptnă la 11 februarie 1971 
inclusiv.

Meciurile VIII și XII, Torino — 
Milan șl, respectiv, Novara — Pe
rugia (nedisputate din cauza ce- 
ții), au fost anulate. Conform re
gulamentului, toate variantele 
primesc pronostic exact la aceste 
meciuri.

•. . . OE FAPT TIN CU STEAUA IUI CONSTANTIN"

Acestea au fost cuvintele 
ing. Vasile ZAMFIRESCU, 
cind s-a recomandat drept su
porter al echipei militare. Ce 
a vr.it să spună, de fapt ? 
Exact ce au subliniat — 
printre altele — și Dan 
Bucurescu, șl Alexandru Flo- 
rescu, toți interlocutorii noș
tri : anul 1970 și, tn special, 
prima parte a „actualei ediții 
a campionatului au arătat că 
n-avem un club puternic de 
fotbal: o adevărată ECHIPA, 
aptă de confruntări prestigi

oase oricînd, nu la „zile 
mari" (și atît de rare — vezi 
U.T.A.). De aceea, toți au in
vocat cu nostalgie epoca C.C.A. 
(cu pivot Apolzan sau Con
stantin...). Chiar și dinamo- 
vistul D. Bucurescu, care a 
recunoscut că echipa din Ște
fan cel Mare. întotdeauna po
sesoare a unor mari talente, 
s-a bazat. Ieri ca și azi, mai 
mult pe inspirația și randa
mentul momentan al acestora, 
decît pe coeziunea celor 11 
component!.

• CAUZELE SLĂBICIUNILOR ECHIPELOR NOASTRE

Vasile ZAMFIRESCU: „Cu 
ani în urmă mă amuzam pe 
marginea gabaritului redus al 
atacanților rapidiști. îmi dă
dea mina, pentru ci Steaua 
avea pe atunci un atac solid, 
viguros, ,letlc. Acum fi

Steaua e la nivelul Rapidului. 
Sportivii, în general, trebuie 
să fie apți de eforturi multi
laterale. Așa sînt, de pil'1' 
handbalistii. Fotbaliștii, în 
schimb, care au mari carențe 
in pregătirea fizică, nu știu

Cititorul Simian B1RLEA 
din Hunedoara (str. Răcăș- 
tiei nr. 29) ne scrie : „Sim
patizez orice echipă care 
joacă fotbaJ curat, dar în 
special pe DINAMO și 
U.T.A.. pe care le consi
der că practică cel mai 
spectaculos fotbal. Mă bucu
ră foarte mult dezvăluirea 
publică a jocului dur și pe
riculos. Citind articolul „Cap 
de afiș: Dumitru", publicat 
in ziarul dv. mi-am dat sea
ma ce bine ar fi dacă cei 
in drept ar interveni cit 
mai des tn asemenea ca
zuri. pentru a curma din 
timp consecințele jocului 
dur. periculos, chiar cind 
este vorba de jucători ta- 
lentați. Echipa RAPID ESTE 
O ECHIPA TEHNICA. O 
echipă bună. DAR. DIN 
CAUZA CA ESTE PREA 
DEZMIERDATA de majori
tatea spectatorilor bucureș- 
teni. ARE CURAJUL SA 
COMITĂ PREA MULTE 
INFRACȚIUNI. Oare fede
rația nu ar putea să ia mai 
repede măsuri împotriva jo
cului dur ? Am putea ve
dea mai multe goluri, îna
intașii noștri ar avea cu
rajul să joace fotbal, iar sta
die anele ar fi mai pline".

Prof. Adrian MINDIRI
GIU -din Bacău (str. Ener
giei nr. 1): „Stau și mă 
întreb cum este posibil ca 
același public care-l aplau
da pe Ene Daniel după 
jocurile si mai ales golu
rile marcate de acesta, as
tăzi. însă, aflînd că vrea 
să-i părăsească, din motive 
bine întemeiate, să-l fluie
re la fiecare apariție pe te
ren si să-l apostrofeze pen
tru fiecare pasă dată gre

șit. Toate acestea au cul
minat cu atitudinea total ne
sportivă avută cu ocazia me
ciului cu Rapid, cind ratînd 
o ocazie de gol, aproape 
întreg stadionul a început 
si strige: „Ene afară!").

Din Tr. Severin, scrisoa
rea prof. Teodor GHEOR- 
GHIAN (Crihala, BL G3) 
subliniază frumusețea unui 
gest din partida de tineret- 
rezerve de la Craiova din
tre formația locală și Di
namo București, cind un 
fundaș dinamovist (cititorul 
nostru nu-i știe numele) l-a 
îngrijit pe craioveanul Daș- 
cu. deși la poarta sa era 
pericol de gol. „Fundașul 
dinamovist a continuat să-l 
îngrijească, apoi, în mod 
discret, S-A APLECAT PES
TE DAȘCU ȘI L-A SĂ
RUTAT. Sînt nelipsit de pe 
stadioane de mai bine de 
15 ani și vă mărturisesc 
sincer că n-am făcut cu
noștință cu un asemenea 
gest, care m-a uluit. In 
schimb. în partida vedetă, 
Universitatea Craiova — 
Dinamo, la o ciocnire, tot 
involuntară. L-AM VĂZUT 
PE B1TLAN R1POST1ND 
CU UN PUMN, la fel de 
discret ca sărutul descris 
mai sus..."

Pagină realizată de
Paul SLAVESCU

si
Dumitru GRAUR

10. SÎNTETI DE ACORD CU SISTEMUL DE NOTARE 
A JUCĂTORILOR?

a) da 75%
b) nu 13%
c) fără opinie 12%

S-ar părea că, după opinia spectatorilor, cunoscutele 
discuții despre utilitatea (sau neutilitatea) notelor sînt
aproape neavenite.

11. DAR CU ACORDAREA DE STELE PENTRU ARBI
TRI?

a) da 77%
b) nu 16%
c) fără opinie 7%

CE PĂRERE AVEȚI DESPRE FEDERAȚIA ROMÂNA'
FOTBAL ?

a) bună 47%
b) nu prea bună 26%
c) este de criticat 27%

13. CUM ÎL APRECIATI PE ACTUALUL ANTRENOR Al 
ECHIPEI NAȚIONALE,’ A. NICULESCU ?

a) este acceptabil 451%
b) este foarte capabil no/0
c) merite insuficiente 18%
d) doresc alt antrenor 20%

14. PE CARE STADION BUCURESTEAN MERGEȚI CU 
CEA MAI MARE PLĂCERE ?

Arena din Grant este ocolită surprinzător, chiar de 
către suporterii rapidiști.

a) Republicii 58%
b) „23 August" 22%
c) Dinamo 17%
d) Giulești 3%

15. CINE CREDEȚI CĂ VA CTȘTIGA CAMPIONATUL?

Dinamo
Rapid
Alte echipe

16. V-A PLICTISIT CHESTIONARUL?

a) da
b) QU

52%
30%
18%

5%
05%



*

/

BRUNO
A REINTRAT VICTORIOS
• Campionii europeni de box, Rene Roque

și Jose Legra, învingători

Corespondentă specială pentru SPORTUL

PATINATORII SOVIETICI IA0 STARTUL INTR-UN NOU SEZON
De la trimisul nostru special

la Varna, D. STĂNCULESCU

Lasma Kauniste, 
se antrenează cu 
Medeo.

ÎN BALCANIADA

? A:

. . .»

cutorul nostru. In parte, acest 
lucru este legat de dezvoltarea 
impetuoasă a hocheiului spre 
care se îndreaptă foarte multi 
tineri. Fără îndoială, nici u- 
nele rămîneri în urmă ale vi- 
teziștfor noștri în arena in
ternațională nu ioacă ultimul 
rol în pierderea de populari
tate care se observă în pati
nai. Se formează un cerc vi
cios: cu cit patinatorii sovie
tici evoluează mai slab în con
cursuri internaționale cu atît 
scade popularitatea patinajului 
în tară

— Există ceva nou în me
todele de antrenament ?

— Ceva nou propriu-zis nu 
putem spune că există, măr- 
ginindu-ne să dezvoltăm acele 
noutăți care au apărut în me
todica de antrenament încă 
clin anii trecuti. Există noutăti 
în alcătuirea calendarului în
trecerilor unionale. In acest 
sezon. Ia început, starturile 
vor fi individuale, iar nu pe 
echipe, cum a fost pînă acum, 
începînd sezonul cu întreceri 
individuale, noi putem să a- 
ducem treptat patinatorii la 
forma dorită. în așa fel încît 
forma de vîrf să coincidă cu 
perioada marilor întreceri in
ternaționale.

— Care sînt aceste Între
ceri 7

— Campionatele europene (23- 
24 ianuarie) din Olanda, pen
tru seniori, si pentru senioare

(30—31 Ianuarie) de la Lenin
grad. Campionatele lumii: 6—7 
februarie, la Helsinki, pentru 
senioare, si o săptămînă mai 
tîrziu. la Goteborg. pentru se
niori. Să nu uităm si de săp- 
tămîna preollmpică de la Sap
poro. din luna februarie. De 
asemenea, vom susține meciuri 
la sfîrșitul lui ianuarie la Oslo 
si la începutul lunii martie 
la Inzell.

— In încheiere, cîteva cu
vinte despre candidații pentru 
echipele reprezentative...

— Deocamdată. în reprezen
tativa U.R.Ș.S. au_ fost selec
ționați patinatori si patinatoa
re din 11 orașe. Pentru echipa 
feminină candidează campioa
na europeană Nina Statkevici. 
campioana unională Ludmila 
Titova. Lasma Kauniste. Lud
mila Mohnaceva si Vera Kras
nova. Bune șanse la selecțio
nare au si foarte tinerele 
Vera Surovikina. Tatiana A- 
verina. Lidia Vedeneeva. Alla 
Buianova si Ludmila Savru- 
lina. în echipa masculină, cei 
mai siguri de selecționare sînt 
Valeri Muratov. Aleksandr Ce- 
kulaev, Valeri Troitki. Nikolai 
Gamaiunov. Ei sînt talonati 
de Vladislav Matveev. Vladimir 
Komarov, Vladimir Maiorov si 
Aleksandr Ivanov, toți tineri 
foarte talentat!.

Iuri DARAHVELIDZE
Moscova, decembrie

DE BASCHET FEMININ

Campionul mondial de box 
la cat ușoară, italianul Bru
no Arcari, și-a făcut o re
marcabilă reintrare la Roma, 
învingindu-1 net ia puncte 
după 10 reprize pe brazilia
nul Joao dos Santos. în alt 
meci, italianul Silvano Ber
tini a ciștigat la puncte în 
fata americanului Johnny 
White.

BULGARIA-ROMANIA

60 - 57

DUPÂ PRELUNGIRI

27 (prin telefon), 
seara au început 

sporturilor din lo-

VARNA
Duminică 

în Palatul 
calitate întrecerile celei de a
Vlli-a ediții a Balcaniadei fe
minine de baschet. în cea 
mai importantă partidă <din 
ziua inaugurală s-au întîlnit 
primele reprezentative ale 
Bulgariei și României. La ca
pătul unei dispute dramatice, 
care a necesitat prelungiri, 
baschetbalistele bulgare au 
învins cu 60—57 (26—33, 48— 
48). Tn deschidere: Iugosla
via—Bulgaria tineret 95—51 
(43—19). (Citiți amănunte in 
numărul nostru de mîine).

★
La Lyon, numeroși specta

tori au urmărit meciul pen
tru titlul european de box 
la cat. ușoară dintre fran-

cezul Rend Roque și italia
nul Romano Fanali. După 15 
reprize animate, juriul l-a 
proclamat învingător la punc
te pe Roque, care |l-a păs
trat astfel centura.

★
La Alicante, într-un meci 

amical de box, campionul eu
ropean la cat pană, spanio
lul Jose Legra l-a învins la 
puncte după 10 reprize pe 
italianul Renato Galii. lin 
alt boxer spaniol, Pedro 
Carrasco a ciștigat la puncte 
in fața englezului Joe Tetten.

TELEX •
Campionul mondial, ciclistul bel
gian Eric de Vlaeminck, a cîștl- 
gat detașat crosul internațional 
disputat la Algle. El a acoperit 
24 km în lh 08:26. Englezul John 
Arkins s-a 
1:25,0.

clasat pe locul doi, la

B
omniumulul ciclist in- 

dlsputat pe pista
Cu prilejul 
ternațional ______
velodromului acoperit din Dort
mund. olandezul Leljn Le- 
vesijm a ciștigat proba 
de sprint. El a realizat 
pe ultimii 200 m timpul de 11,3 
(nou record al pistei). In clasa
mentul final al competiției, pri
mul loc a revenit belgianului 
Patrick Sercu, care a totalizat cele 
mal multe puncte In cursul pro
belor Incluse.

B
Pregătlndu-ie In vederea meciu
rilor pentru Cupa campionilor

TELEX
europeni, echipa daneză mascu
lină de handbal H.G. Copenhaga 
a lntilnlt formația ' 
Handballștll danezi 
victoria cu scorul de

Israelului, 
au obținut 

14—13 (8—6).

de tenis deTurneul Internațional
la East London a fost ciștigat de 
Nikki Kalogheropoulos (Grecia). 
El I-a Învins în finală cu scorul 
da 7—5, 5—7, 5—4 pa Bob Hewitt 
(Republica Sud-Africană). Proba 
feminină a revenit sportivei Ce- 
dlla Martinez (S.U.A.), Învingă
toare cu 8—6. 5—3 In fața colegei 
sale Tory Frate.

Cu prilejul unei reuniuni care a 
avut loo la Melbourne, renumita 
atletă australiană Pamela Kllbom, 
în vîrstă da Si de ani, a evoluat 
In ultimul concurs oficial al ca
rierei sale sportive. Ea a ciștigat 
proba de 200 m garduri cu tim
pul de 25,8, egallndu-șl propriul 
record mondial.

FEMININE
Eric Martin (in stingă fotografiei), portarul lui Southamp ton, a fost „eroul" meciului 

cu Arsenal, oprind toate șuturile pe poartă trase de tunarii din Highbury 
Telefoto: A. P. — Agerpres

una din cele mai bune viteziste sovietice, 
sîrg pe patinoarul de altitudine de la 

Foto: TASS
— Se construiesc oare 

alte piste artificiale?
— Patinoarul de mare alti

tudine Medeo. de lingă Alma 
Ata. este cunoscut de toți 
sportivii. Actualmente, se con
struiește o pistă de 400 de me
tri, care va fi înzestrată cu 
cele mai moderne miiloace teh
nice. O altă pistă artificială va 
începe să se construiască în 
curînd la Kiev și. nădăjduim, 
peste vreo doi ani ea va intra 
în funcțiune. O bună pregătire 
se poate efectua, după păre
rea mea. numai pe gheată arti
ficială. în trecut, avînd multe 
patinoare naturale, noi am ne
glijat construirea celor arti
ficiale și acum sîntem nevoiti 
să îndreptăm această greșeală.

— Este oare una din cauzele 
cîtorva ,,ratări" ale viteziști- 
lor sovietici la ultimele cam
pionate mondiale și europene? 
Sau există și altele?

— Spoitul pe patine a de
venit mai puțin popular în 
U.R.S.S. — ne spune inter lo-

își ia ro-încet. încet, iarna .
Iul în serios si o dată cu a- 
ceasta începe sezonul sporturi
lor hivernale. Cum se pregă
tesc pentru noile întreceri in
ternaționale patinatorii de pes
te hotare? Am pus această în
trebare. precum și alte cî- 
teva — prin intermediul co
respondentului nostru la Mos
cova — cunoscutului specialist 
sovietic KONSTANTIN KU- 
DRIAVTEV. președintele Con
siliului antrenorilor al Fede
rației de patinai a U.R.S.S. 
Publicăm, mai jos, acest in
terviu. care ne pune la curent 
cu preocupările actuale ale vi- 
teziștilor sovietici.

— Patinatorii sovietici au 
început, oficial, pregătirile la 
sfîrșitul lui noiembrie. Locul 
pregătirilor pentru selecționații 
în echipa Uniunii Sovietice este 
orașul Sverdlovsk, care posedă 
o pistă de ehiată artificială — 
a precizat, de 1a început K. 
Kudriavțev.

FINALE CU ASPECT DIFERIT 
ÎN CAMPIONATELE DE SCRIMĂ ALE JUNIORILOR

M. Bunea a ciștigat comod la spadă, iar M. Bartoș, la mare luptă, floreta

Au luat sfîrșlt campionatele In
ternaționale de tenis ale Austra
liei de Sud, care s-au disputat 
timp de mal multe zUe la Adela
ida. Finala probei de dublu mas
culin a revenit perechU Jean Ro
yer (Franța) — Metreveil (URSS). 
Aceștia au Învins In finală 
scorul de 6—3, 3—6, 
Fletcher șl Dlbley 
După cum am mal 
bele de simplu au 
de sovieticii Olga 
Aleksandr Metrevell.

cu
11—9, 6—4 pe 

(Australia). 
anunțat, pro- 
fost cîștlgate 
Morozova șl

START IN ÎNTRECERILE

DE TENIS

DE LA PERTH

„Am cunoscut o mare sa
tisfacție asistînd la ediția din 
acest an a campionatelor do 
juniori' — ne spunea în tim
pul desfășurării ultimelor a- 
salturi de spadă, antrenorul 
federal Vasiie Chelaru, care 
ne-a precizat în continuare: 
„Consider că din cei 200 de 
participant! doar 10 Ia sută 
aproximativ au fost slab pre
gătiți. Ceilalți au demonstrat 
cunoștințe avansate, s-au de
plasat corect pe planșă, au 
acționat gîndit și au realizat 
frumoaso fraze de arme".

Opinia antrenorului fede
ral este. într-adevăr, împăr
tășită și de alți specialiști ai 
scrimei noastre, care în de
curs de o săptămînă înche
iată au asistat la întrecerea 
pe echipe „Cupa speranțelor" 
si apoi la campionatele repu
blicane ale juniorilor. Canti
tatea a fost dublată intr-o 
proporție îmbucurător de 
mare de o calitate ridicată.

Și totuși, în acest context 
de trăsături pozitive, finala 
probei de floretă-fete face 
întrucîtva notă discordantă 
pentru că trăgătoarele anga
jate în ultimul episod al 
probei s-au lăsat furate de 
dorința de a obține victoria 
cu orice preț, SACRIFIClND 
astfel latura spectaculară a 
mizei ce o reprezenta asal
tul. Principala favorită a 
probei. Ana Halchin, suferind 
o puternică întindere muscu
lară în ajun, 
un apreciabil 
în semifinale 
nat, totuși, în fruntea seriei, 
cît și în finală unde a fost 
întrecută de colega sa de

club, Pricop, si de Bartoș, 
concurentele între care avea 
să se dea lupta pentru titlu. 
Pricop a mers din victorie 
în victorie pînă la ultimul 
asalt în care a întîlnit-o pe 
Bartoș. cedîndu-i acesteia, la 
limită, după un epuizant a- 
salț cu nenumărate lovituri 
simultane. Bartoș, care avea 
la activ o înfrîngere din par
tea Luminiței Popescu, a e- 
galat astfel situația și a tre
buit să se recurgă la baraj. 
Și acest nou asalt dintre Bar
toș și Pricop a fost foarte 
echilibrat, încheindu-se tot 
cu 4—3 în favoarea primei 
trăgătoare.

CLASAMENT FINAL: 1. 
MAGDALENA BARTOȘ (Vi
itorul) 4 v. d.b.; 2. Elena Pri-

cop (Farul Constanța) 4 v 
d.b.; 3. Ana Halchin (Farul 
Constanța) 3 v; 4. Luminița 
Popescu (I.E.F.S.) 2 V; 5. Au
rora Crișu (Viitorul) 1 V; 6. 
Mihaela Ștefan (Universita
tea — București) 1 v.

Desfășurată la un bun ni
vel tehnic, 
spadasinilor 
lui Bunea, 
și Palotaș.

CLASAMENT FINAL: 1. 
M. BUNEA (Electroputere— 
Craiova) 5 v; 2. P. Szabo 
(CSM Cluj) 3 v; 3. A. Cără
midă (Electroputere—Craiova) 
3 v; 4. I. Palotaș (Olimpia 
Satu Mare) 2 v; 5. O. Zidaru 
(CI. sp. școlar — Buc.) 2 v; 
6. C. ------- ‘

finala întrecerii 
a relevat forma 
Szabo, Cărămidă

Călina (CPMB) 0 v.
Sebastian BONIFACIU

a concurat cu 
handicap atît 

unde a termi-
Aurora Crișu (stingă) — una din revelațiile campionatului, 

pentru care, la cei 15 ani ai săi, prezența în finală este o 
performanță — în asaltul cu Luminița Popescu (dr.).

IN ITALIA Șl ANGLIA, 
MECIURI DE FOTBAL ÎN DECOR DE IARNĂ

ITALIA: Multa scoruri egale

Etapa a XI-a din campionatul 
Italian s-a desfășurat într-un de
cor hivernal, neobișnuit pentru 
multe localități din sudul peninsu
lei. Pe toate terenurile s-a așter
nut zăpada, ceea ce a îngreuiat 
simțitor desfășurarea partidelor. 
La Torino, de pildă, cu toate că 
gazonul este protejat de un covor 
uriaș din material plastic, a fost 
Imposibilă programarea întilnlrii 
dintre Torino șl Milan, deoarece 
în timpul cît s-a scurs de la de
montarea covorului și pînă la În
ceperea jocului, terenul a fost 
acoperit cu un strat gros de ză
padă.

în general, etapa de dumini
că nu a înregistrat surprize. Poa
te marele număr de scoruri ega
le să fie o caracteristică a celei 
de a 11-a zile a campionatului. 
Napoll continuă să conducă în 
clasament, grație victoriei repur
tate ieri pe terenul neutru din 
Barl, în fața formației veroneze. 
Iată rezultatele și autorii goluri
lor : Catania — Cagliari 1—1 
(Balsl, respectiv Gon), Fiorenti
na — Lazio 1—1 (Merlo, respectiv 
Facco), Foggia — Sampdoria 2—2 
(Maloli și Montefusco, respectiv 
Suarez și Fotla), Internazionale — 
Juventus 2—0 (Corso și Boninseg- 
na), Lanerossl Vicenza — Varese 
3—1 (Damlanl, Maraschl șl Cine- 
slnho, respectiv Bralda), Napoli — 
Verona 2—0 (Abbondanza șl Umi
le), Roma — Bologn» 1—1 (Sa
voldl a deschis scorul 
oaspeți, iar Amarildo a

șl Domenghlni (Cagliari) cu cite
6 goluri, Villa (Milan) 5 goluri 
etc.

Cesare TRENTINI

ANGLIA: Leeds United și-a 
mărit avansul

Clasament :
1. Napoll
2. Milan
3. Cagliari
4. Bologna

11
10
11
11

7
6
5
4

pentru 
egalat).

10- 3 17
16
15

golgeterilor con-In clasamentul_____
duc Savoldl (Bologna) șl Bonln- 
segna (Internazlonale) cu cite 19 
goluri, urmați de Pratl (Milan)

DINAMO NEÎNVINSĂ DUPĂ 15 ETAPE, IN CAMPIONATUL DE BASCHET
A

1

(Urmare din pag. 1)

mâții bucureștene au început 
partida în iureș, fiecare punc- 
tînd cu precizie. Studenții, cu 
Popa omniprezent, au avut con
ducerea pînă în min. 12 : 20— 
18. Din acest moment Diman
cea a luat câteva acțiuni pe 
cont propriu și reușind o sui
tă de coșuri a adus echipa 
sa în avantaj, min. 17: 30—26. 
în continuare am asistat la o 
dispută echilibrată în care mi
litarii au fost, totuși. mai 
buni. Dacă Politehnica nu a 
reușit un rezultat favorabil 
aceasta 6e datorește, în spe
cial. pivoților Troacă și Geor
gescu care au avut o evoluție 
foarte ștearsă. In min. 30. la 
scorul de 48—46 pentru 
Steaua. Georgescu a pasat de 
două ori la adversar șl în loc 
ca echipa lui să egaleze s-a 
văzut depășită și mai catego
ric. Paradoxal, dar descalifi
carea lui Troacă, in min. 33, 
a adus un reviriment în echi
pa studențească, care s-a mai 
apropiat o dată de Steaua, dar 
nu a reușit egalarea. astfel că 
militarii 
meritată 
Cei mal
Savu și 
gători. Popa și Pirșu de la 
învinși. Bun arbitrajul pres-

au obținut o victorie 
cu 68—63 (36—34).

buni : Dimancea,
Tarău de la învin-

t

tat de M. Aldea (Ploiești) și 
N. Iliescu (București).

RAPID — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 80—77 (50—41).

REZULTATELE TEHNICE 
DE DUMINICA

Politehnica Galați—Poli
tehnica Brașov 86—82, 
Steaua—Politehnica Buc. 
68—63, Rapid—Universita
tea Timișoara 80—77. Po
litehnica Cluj—Farul Cons
tanța 67—64, Universitatea 
Cluj—I.C.H.F. 70—63, Di
namo—I.E.F.S. 100—65.

CLASAMENTUL 
DUPĂ 15 ETAPE

1. Dinamo 30 p, 2. Po
litehnica Bnc, 26 p, 3. 
Steaua 25 p, 4—5. Uni
versitatea Timișoara și 
Universitatea Cluj 24 p, 
6. Politehnica Galați 23 p, 
7—8. Rapid și I.C.H.F. 22 
p, 9. I.E.F.S. 20 p, 10. Po
litehnica Cluj 19 p, 11. 
Politehnica Brașov 18 p, 
12. Farul Constanța 17 p.

Luptind pentru un loc prin
tre primele 4 în clasament, 
Rapidul a obținut o prețioasă

victorie în fața studenților ti
mișoreni care, cu mai multă 
atenție în final, ar fi putut 
răsturna rezultatul în favoa
rea lor. în acest meci antre
norul Grigore Avachian a 
mers cu „bătrînii" (Cr. Po
pescu, Tursugian, Predulea, 

Stănescu, Czell și îvan) și a 
câștigat. Timișorenii, cu un 
antrenor ce nu are nici un 
cuvînt în conducerea echipei 
nu au putut realiza mai mult 
datorită și marcării foarte 
bune, de către rapidiști. a 
lui Viciu, principalul reali
zator timișorean. S-au remar
cat : Czell (cel mai bun de 
pe teren). Cr. Popescu și Pre
dulea de la învingători, 
Czmor si Ionescu de la învinși. 
Au condus cu scăpări P. Ma
rin și E. Niculescu.

POLITEHNICA CLUJ—FA
RUL CONSTANȚA 67—64 
(25—30). Meci echilibrat, cu 
un final pasionant în care 
clujenii au obținut o victorie 
prețioasă în lupta ce o duc 
pentru supraviețuirea în pri
ma divizie. Cei mai buni: Va
na, Roman, Antat-de la în
vingători, Minius și Popovici 
de la învinși. Au condus bi
ne I. Petruțiu și N. Iliescu. 
(C. Vișan).

și 
res- 
Ni- 

Bun
Al-

UNIVERSITATEA CLUJ— 
I.C.H.F. 70—63 (34—27). Par
tidă strînsă în care învingă
torul s-a conturat cu greu și 
destul de tîrziu. S-au remar
cat Demian, Ruhring 
Zdrenghea de la „U". 
pectiv Cîmpeanu și Em. 
culescu de la I.C.H.F. 
arbitrajul prestat de M. 
dea și E. Niculescu.

DINAMO—I.E.F.S. 100—65 
(55—33). Ultima partidă a 
acestui turneu a fost și cea 
mai frumoasă. Evoluția am
belor echipe a fost deseori 
aplaudată la scenă deschisă 
de' spectatorii prezenți în sa- , 
lă. Un merit deosebit în re
alizarea excelentului specta
col baschetbalistic revenind 
jucătorilor dinamoviști și în 
special lui Albu, Diaconescu, 
Dragomirescu și Săuca, care 
au încîntat prin maniera cu 
care au jucat. De partea cea
laltă Antonescu, Ionecj și 
Dumitru au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a fi 
demni de adversarii lor. Au 
arbitrat bine P. Marin și A. 
Atanasescu. (P. Iv ).

Șl etapa de campionat a ligii 
engleze a fost mult influențată 
de zăpadă, lapovlță șl terenuri 
înghețate. In prima divizie au 
fost aminate trei locuri din cau
za timpului nefavorabil, Iar în 
divizia secundă alte dnd au avut 
aceeași soartă.

Leeds United, cu un atacant m 
mare formă (Don Revie), care a 
sfidat terenul greu, a dispus eu 
3—0 de Newcastle United, mă- 
rlndu-șl avansul la 3 puncte față 
de Arsenal. Aceasta n-a reușit 
decît un draw (0—0), pe teren 
propriu cu Southampton. In acest 
ultim med eroul jocului a fost 
portarul oaspeților, Erie Martin, 
care a fost aclamat de cel 43.169 
de spectatori. O strălucită rein
trare a avut Denis Law, care a 
marcat 3 goluri pentru formația 
sa (Manchester United). în întll- 
nlrea cu Derby County, închdată 
cu scorul de 4—4. Celelalte ie- 
zultate : Blackpool — Burnley 
1—1, Coventry City — West Brom
wich Albion 1—1, Liverpool — 
Stocke City 0—0, Manchester City 
— Huddersfield 1—1, Wolverhamp
ton — Everton 8—0.

In clasament oonduce Aberde
en cu 32 p.

★
Peste 5 MO de spectatori, au ur

mărit la Berlin meciul internațio
nal dintre selecționata da tineret 
a orașului Berlin șl reprezentati
va similară a Varșoviei. Gazdele 
au ciștigat cu scorul da 1—0. 
Sohwierske a marcat unicul punct 
in minutul 8 al jocului.

PERTH, 
In orașul 
început întrecerile competiției 
feminine de tenis pe echipe 
pentru „Cupa federației in
ternaționale". Franța a în
vins cu 2—1 echipa Japoniei, 
in sferturile de finală, ca a- 
Pol să dispună cu același 
scor de Olanda. S.U.A. a în
vins cu 2—1 Republica Sud- 
Africană, La rindul său, s-a 
calificat pentru semifinale 
Anglia, care a eliminat cu 
3—0 Noua Zeelandă. A patra 
semifinalistă este echipa Au
straliei, deținătoarea trofeu
lui.

27 
australian Perth au

(Agerpres),

Clasament:
1. Leeds United
2. Arsenal
3. Chelsea
4. Tottenham

24 16
23 15
22 10
22 li

SCOȚIA: Aberdeen și Celtic 
pe primele locuri

In etapa a X Vlli-a din campio
natul Scoției, fruntașele clasa
mentului F.C. Aberdeen șl Celtic 
Glasgow au obținut noi victorii. 
Iată rezultatele : Alrdrlanlans —
— F.C. Aberdeen 0—4, Clyde 
Glasgow — Falkirk 3—2, Dundee
— Cowdenbeath 5—1, Dunfermline
— Ayr United 5—0, Hibernian 
Edinburg — Dundee United 0—1, 
Kilmarnock — Motherwell 0—0, 
F.C. Marton — Celtic Glasgow 
0—3, Glasgow Rangers — St. Mir
ren 1—0, Johnstone — Heart of 
Midlothian 5—1.

0 LINA REPAUS
E. R0DRIGUE7. (Real Madrid)

Real Madrid, lidera cam
pionatului masculin de bas
chet al Spaniei, a susținut 
un meci-derby cu Badalon de 
care a dispus cu scorul de 
90—61. Din echipa Real s-a 
evidențiat Emiliano Rodri- 
guez care spre sfîrșitul jocului

s-a accidentat urmînd’ să 
mînă pe tuș^-sia; mult 
30 de zile.
sament 28 
urmată de 
puncte.

în foto:

ra
de 

Real are în da
de puncte, fiind 
Juventud cu 18

Rodriguez, dreap
ta, într-o impetuoasă acțiune.

PE GHEAȚĂ Șl PE
Concursul Internațional de 

sărituri cu schiurile de la 
trambulină, desfășurat la Saint 
Moritz a fost dominat de 
sportivii elvețieni care au o- 
cupat primele două locuri în 
clasamentul final prin Walter 
Steiner 217,3 puncte (81 și 
81,50 m) și Hans Schmidt 212,9 
puncte (83 și 78,5 m). Pe lo
cul trei s-a clasat cehoslova
cul Josef Matous 210,7 puncte 
(80 și 81 ml.

★
în cadrul concursului inter

național de patinaj 
la Inzell, proba de 
revenit sportivului 
man Erhard Keller,

parcurs această distanță în 
39,9. La feminin, pe primul 
loc s-a clasat Paula Dufter 
(R.F.G.).
Paans s-a 
mul loc 
rezultatul 
masculină a revenit compatrio
tului său Jan Pasman în 2:14.2, 
Zimmerman (R.F.G.) a obți
nut primul loc la 3.000 m în 
4:35,9,

Olandeza 
clasat 

la 1.500 
de 2:34,9.

Sonia 
pe pri

nt cu 
Proba

ZĂPADĂ

viteză de 
500 m a 
vest-ger- 
care a

★
Tradiționalul slalom dispu

tat la Bad Ragaz (R.F.G.) a 
revenit campionului mondial 
în proba de coborîre, elveția
nul Bamhard Russl, care a 
realizat timpul de 66,35. Pe 
locurile următoare B-au cla-

sat Eddy Bruggman 66,87 și 
Peter Frei 67,32.

★
A început tradiționala com

petiție internațională de ho
chei pe gheață pentru „Cupa 
Ahearne". în primul joc dis
putat la Helsinki, echipa so
vietică Spartak Moscova a 
dispus cu soorul de 6—3 
(2—1. 2—0. 2—2) de I.F.H.

★
Echipa cehoslovacă de ho

chei pe gheată SONP Kladno, 
care ~ '
R.F. 
la 1

i se află în turneu în
■ a Germaniei, a jucat 
Fuessen cu echipa locală 

H.C. Fuessen. Hocheiștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (0—1. 2—1 2—0).
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