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Maria Cîmpeanu fotografiată ieri la startul în proba de slalom special disputat pe Pirtia Lupului

POIANA BRAȘOV, 10 (prin 
telefon). Repetarea probei de 
slalom special, duminică, a 
confirmat, în general, starea 
de lucruri din ajun i aceleași 
condiții deficitare de zăpadă, 
compensate organizatoric și

tehnic de efortul meritoriu al 
concurențelor și arbitrilor. 
Ultimii, ca un supliment, au 
fost terorizați tot timpul 
cursei și de un vînt turbat, 
care ne-a făcut pe toți să a-

căldura

Milena Bercikova (Slavia Tehnika Brnp) în prima manșă a ace
luiași slalom special de ieri de pe Postăvarul

Fotografii realizate de Theo MACARSCHI

preciem liniștea și 
unei cabane.

Referindu-ne strict 
curs, putem spune că acesta 
a debutat sub semnul revan
șei. Ea s-a realizat doar par
țial, în întrecerea fetelor, 
unde Tucilova și Kantova, 
excelent servite și de mate
rial, în afara unor autentice 
calități personale, au ocupat 
primele două locuri. Ca și în 
prima zi, concurentele noas
tre n-au reușit decît o manșă 
bună a doua — cînd To- 
mory și Belii au realizat cei 
mai buni timpi. Dar o man
șă nu este suficientă pentru 
victorie.

La băieți, învingătorul a 
rămas același, studentul bra
șovean Nicolae Crețoi, care 
prin cunoștințe tehnico-tacti
ce avansate și un remarcabil 
simț de adaptare se înscrie 
în recidivist cîștigător. Suc
cesul său repetat n-a fost 
nici un moment contestat de 
vreun alt adversar, el fiind 
și recordmanul fiecărei man
șe în parte. Dorin Munteanu, 
unul dintre adversarii care 
i-ar fi putut tulbura victo
ria, și duminică (poate în 
mod obiectiv), n-a avut decît 
o prezență episodică de cîte- 
va porți, în prima manșă, 
după care a abandonat. Re
putația sa, în orice caz, a 
rămas datoare celor citeva 
sute de spectatori, care au 
înfruntat viscolul cu zîmbe- 
tul pe buze ca să-l vadă și 
să-l aplaude.

Desigur, concursul în sine 
nu are o cotă valorică prea 
ridicată. Dificultățile au fost 
create în special de pîrtie și 
gheață. El trebuie acceptat 
ca un test de valoare ce sub

la con-

aspect statistic ne poate mul
țumi. Sportivii români au 
luat trei din cele patru locuri 
întîi puse în joc.

Obeictivitatea ne îndeamnă, 
totuși, să semnalăm și ce se 
ascunde dincolo de această 
fațadă. Este drept, că prin 
comparație cu adversarii lor, 
schiorii noștri au concurat în 
condiții de dotare materială

Mihai B1RA

(Continuare in pag. a 4-a)

Mai numeroși ca în cele
lalte două zile (sala Floreas- 
ca a fost aseară efectiv pli
nă), bucureștenii și-au luat 
ieri la revedere, pentru cîteva 
săptămîni, de la campionatul 
masculin de handbal. Și a- 
ceastă gală de adio a fost 
la înălțime, atît prin calita
tea partidelor cît și prin dîr- 
zenia cu care echipele și-au 
apărat șansele. Am asistat la 
jocuri „încinse", atît de echi
librate îneît nu mult a lipsit 
să se înregistreze cîteva sur
prize, dintre care una de 
mari proporții, Știința Lovrin 
fiind la un pas de a smulge 
un egal sau chiar o victorie 
Universității Cluj 1 Dar, pînă 
la urmă, pronosticurile n-au 
fost infirmate... Ordinea în 
clasament nu a suferit mari 
modificări, în fruntea^ ierar
hiei în campionat afiîndu-se

Un atac al studenților clujeni care nu a mai putut fi stăvilit 
la Știința Lovrin

și mai departe Steaua șl Di
namo București, la egalitate 
de puncte.

DINAM.) BRAȘOV — PO
LITEHNICA GALAȚI 15-13 
(7—7). Victoria brașovenilor 
este pe deplin meritată, deși 
a stat sub semnul incertitu
dinii pînă în ultimele 5 mi
nute ale întilnirii. Este ade
vărat că Dinamo Brașov a 
condus în prima repriză, dar 
în partea a doua a meciului 
ambele formații au mers „cap 
la cap" pînă la 13—13 (min. 
54), moment în care brașove
nii, fructificînd bine unele

greșeli de 
denților 
să obțină 
țioase puncte pentru poziția 
lor în clasament. Au marcat) 
Messner 7, R. Schmidt 4, 
Leschener 2, Buca și Allies — 
pentru Dinamo Brașov, Me
nan 7, Văduva 2, Pădure 2, 
Muraru și Condrea — pentru 
Politehnica Galați. Au condu#

de apă rarea handbaliștilor de
DRAGOȘ NEAGU.
apărare ale sfti- 

gâlățeni, au reuș’t 
aceste două pre-

Colin ANTONESCU

(Continuare' în pag. a l ai

Dispun candidați! olimpici de mijloacele
necesare unei bune pregătiri?

Citiji în pag. a ll-a raidul-anchefâ pe această tema 
realizat la lași, Brașov, Constanța și Cluj

In vizită la fotbaliștii rapidului

Timiș, locui unde nu se intimplă
nimic senzațional...

♦ Răducanu se teme că a început să îmbătrînească
• Marin Bărbulescu: „Cred că avem mari șanse 

să ieșim
...Ca în fiecare iarnă, am 

coborît la Predeal, lăsînd ac
celeratul 221 să-și vadă de 
drum, cale lungă, spre Deva- 
Am traversat șerpii de metal 
ai liniilor, am urcat pieptul 
unui deal, și am bătut la ușa 
vilei „Robinson", pe care o 
știam — dip anii trecuți — 
„cartierul general" al Rapi
dului.

Deziluzie, Giuleștenii nu e- 
rau acolo...

Am întrebat în stînga, am 
întrebat în dreapta, dar ni
meni nu văzuse nimic, nici 
urmă de Dan sau de Codrea- 
nu, întrebările noastre nu a- 
flau decît răspunsuri evazive, 
gata să ne trimită la Sinaia, 
la Poiana, sau chiar la... Slă- 
nic Moldova I

Abia într-un tîrziu, mai 
mult în glumă, amuzîndu-se de 

căutările noastre, cineva ne-a 
propus să încercăm la hotelul 
Timiș.

— Unde-i ăsta ? — am în
trebat.

— Apăi, 
înainte de 
colo unde 
Iul".

campioni'1
programat trei aici și trei în 
Brazilia.

îmi vorbește despre antre
namente — „niciodată nu am 
alergat atîta prin rîpe, zău 
așa" — desp’e fiul său, Cătă
lin, de care se desparte tot 
mai greu...

— Ai devenit grav, Rică! 
Ai început să îmbătrînești !

Nu i se pare o glumă, o 
hîrjoană. Dimpotrivă :

— Ce vrei, în mai împli
nesc 25 de ani! E o vîrstă ! ?

★
Citeva minute mai tîrziu, 

de vorbă cu Marin Bărbules- 
cu-

Mă plîng că i-am căutat

Ovidiu IOANITOAIA

în Timișul de Sus, 
pod, la stînga. A- 
s-a filmat „Tune-

★
...Ajungem la hotelul cu 

pricina după ora prînzului. 
Totul e cufundat în liniște 
și nimic nu lasă de bănuit 
că Rapidul ar fi aici.-.

Aleg dintr-o mulțime de 
uși și intim direct în... restau
rant. Nu-i aproape nimeni. 
Doar într-un colț, singur la 
o masă, cu farfuriile aproa
pe neatinse, stă Răducanu.

Răsuflu
— Ce-i, 

foamei ? I
— Nici 

mănînc puțin și nu mă ating 
de pîine. Vreau să slăbesc 
șase kilograme, pe care le-am

ușurat.
Rică, faci... greva

vorbă t E drept,

Delicatețe artificială
Cît de bizare, au fost schimbările de antrenori sur

venite în ultima vreme... Bizare în primul rînd pen
tru câ cei mai mulfi dintre antrenorii invitat* sâ se 

retragă (total sau partial), cu o delicatețe artificiala, pre
zintă, ca niciodată, poate, state de servicii incontestabile.

La Timișoara, de pildă, distinsul antrenor Becker, care 
a realizat turul de forță al neașteptatei promovări a 
C.F.R.-ului în prima divizie, se retrage pen’ru a mediia 
pe temele Glossei...

Victor Stănculescu, adică acela care a adunat real
mente .resturile’ Progresului, readucîndu-l în A, și a pro 
pus apoi o formulă nouă, formula tinereții, singura cc- 
pabiiă să dărîme definitiv Salonul refuzaților, este invi
tat, și cl, să-și încerce norocul în altă parte.

La Steaua, .Totoș’ Onisie, care prezintă împreună cu 
Ștefan Covaci cea mai bună carte de vizită din ultimii 
trei ani (un titlu de campion și două cupe), preia tine
retul.

In sfîrșit, acest extrem de serios antrenor Nicusor, care 
a izbutit sâ aducă în frunte — după El Mundial, nota 
bene! — epuizata echipă a lui Dinu, lansind-o decisiv 

nedreptate 
ani, după

■ ■ ■
ÎN „CUPA TUȘNAD" LA PATINAJ VITEZĂ

în lupta pentru titlu, vede reeditată marea 
care i s-a făcut lui Traian lonescu acum 3—4 
binecunoscuta suită de vic'orii dinamoviste.

Desigur câ schimbarea antrenorilor este o 
firească în viata unui club. Ar fi suficient să 
câ recent, Fluminense, chiar și după obținerea __
succes, l-a concediat pe antrenorul său, Paulo Amarai, 
mizînd, simplist și primitiv, pe himera care se numes'e 
Zagalo. Există, însă, la noi, un mod de a-i trata pe 
antrenori care nu are nimic comun cu ceea ce ar trebui 
să fie antrenorul. Și de ce asta? Intre altele, pentru că 
în fotbalul nostru, antrenorul, care este profesionistul prin 
excelență, continuă să rămînă la discreția a doi ama
tori : jucătorul și (de cele mai multe ori) conducătorul.

Repet, un antrenor nu este inamovibil. La noi, însă, 
el navighează într-o coajă de nucă. Am convingerea câ 
Becker n-ar fi plecat dacă ar fi cîștigat jocul cu C.F.R. 
Cluj acasă. Că Victor Stănculescu n-ar fi .demisionat" 
dacă ar fi învins în meciul cu Becker, acasă, iar .Totos" 
Onisie ar fi fost și el în situația de a juca „revanșa pri
măverii", dacă scorul de l-a Cluj ar fi fost mai strîns.

...Acum cîteva luni, Alf Ramsey prezenta federației en
gleze .raportul Mexico". Pe culoarele federației se afla 
și președintele lui Ipswich Town, care abia aștepta sâ-l 
reia pe sir Alf. Bâtrînii sfetnici ai fotbalului englez au 
ascultai în linjște raportul și au spus cu gravitate : .Sin- 
tem mulțumiți*. Președintele lui Ipswich a plecat cu re
gretul de a nu-l ți putut lua pe sir Alf, care a fost 
RUGAT de federația engleză să semneze încă un con
tract PE PATRU ANI...

...Urez succes debutanților Constantin și Macri, pe care 
i-am stimat în mod deosebit ca jucători. Poate că ei 
inaugurează o epocă în care antrenorul sâ nu mai fie 
sinonimul .acarului Păun..."

operațiune 
reamintim 
unui mare

loan CHIRILA

Reluată In condiții excelente 
(gheață de bună calitate, arbi
traj competent. numeroase 
premii) .,Cupa Tușnad“ la pa
tinaj viteză a constituit un se
rios examen pentru concuren- 
ții din Tg. Mureș, Brașov. Si
biu, M. Ciuc etc. Dacă junio
rii au dovedit câ s-au antrenat 
sîrguincios în vederea apropia
telor campionate naționale, în 
schimb, seniorii și senioarele 
s-au comportat slab. Tină ml 
ZOLTAN SANDOR (Dinamo 
Brașov) a obținut în proba de 
500 m 47,5 sec performanță ce 
reprezintă un nou record re
publican (v.r. 47,6) la juniori
cat. a II-a (15—16 ani), timp su
perior tuturor rezultatelor Înre
gistrate de cel 10 viteziști pre- 
zenți ia stanul aceleiași curse 
rezervată seniorilor. Aprecieri 
asemănătoare se pot face și la 
adresa senioarelor.

Iată rezultatele :
seniori ; 500 m — 1. L. Koroș 

(Mureșul Tg. Mureș) 47,7; 2. a' 
Boer (Dinamo Brașov) 47,8 ; 8. 
Gh. Varga (Agronomia Cluj) 
48,2 ; 3 ooo ni — 1. A. Boer
5:21,8; 2. Gh. Pop (Agronomia 
Cluj) 5:24,7; 3. L. Covaci (Dl-

r.amo Brașov) 5:29,6. învingătorii 
la celelalte categorii de partl- 
cipanțl : 500 țl looo m senioare
— Sanda Bărbuleseu (Dinamo
Buc.) 56 4, 2:04,1; 500 șl 1000 m 
junioare de categoria I — Eva 
Foct-Fodor (Mureșul Tg. Mures) 
59,5, 2:01,7; 500 șl 1 500 m Juniori 
de cat. I — E. Imecs (Agrono
mia Cluj) 48,7, 2:38,7; 500 m
junioare cat. a II-a — Adriana 
Pleșan (Mureșul Tg. Mureș) 59,4 : 
1 000 m jun. cat. a U-a — Ga- 
brlela Kelemen (Dlnatno 
șov) 2:04,8; 5Oo șl 15oo Jun. 
a II-a — Zoltan Șandor 
2:41.7; 500 m șl 1 ooo m 
cat. I — Eva Szlgetl (Șc.
M. Cluc) 61,1» 2:07,4; 500 șl 
m băieți cat. I — A. Vfirbânes- 
cu (Metalurgica Sibiu) 51,9. 
1:51,7; 300 m fete cat. a H-a — 
Jutka Ballnt (Mureșul Tg. Mu
reș) 40,9; 500 m fete cat. a U-a
— Carmen Dragoman (Metalur
gica Sibiu) 59.2; 300 șl 500 m 
băieți cat. a U-a — ION OPIN- 
CARU (Metalurgica Sibiu 34.0 
(nou record — v.r. 35,0), 59,9.

CLASAMENTUL PE ECHIPE 3 
1. Mureșul Tg. Mureș 149 p. 2. 
Metalurgica Sibiu 135 p-, 3. Di
namo Brașov 87 p.

Bra- 
cat. 

<1,5 
fete
sp. tooo

(Continuare în pag. a 3-a)

Asistat de Greavu, Neagu — pe post de vîrf de atac la... biliard — in căutarea unei precizii 
de care va avea mare rievoie la primăvară, pe gazon

Carmen Dragoman (Me
talurgica Sibiu), o au-, 
tentică speranță a pa
tinajului, pe pista la
cului Ciucaș din Tuș- 

nad

A

In turneul de baschet de la Timișoara

STEAUA WmiOARf ÎN MIJM
DERBY CO DINAMO

TIMIȘOARA, 10 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
O revenire asupra celor pe
trecute sîmbătă seara în sala 
Olimpia este absolut necesa
ră, deoarece două dintre me
ciuri au fost neașteptat de 
disputate șl spectaculoase, 
pasionante chiar. Ne referim, 
în primul rînd, la cel dintre 
Dinamo București și Univer
sitatea Cluj, în care studen
ții. fără Ruhring și Vizi (ac
cidentați) și cu Demian pe 
tușă (acuzînd dureri la un 
genunchi), p'ăreau . victime s!- 
gure. Dar, dacă pe un spec
tator o asemenea presupune
re nu ii costă nimic, ea P-a- 
te fi fatală jucătorilor unei 
echipe, așa cum era să ae

petreacă în partida respecti
vă. cînd campionii au întîl- 
nit o formație care nu avea 
ce pierde și, ca atare, s-a 
luptat cu tot curajul, a arun
cat dezinvolt la coș. a inter
ceptat, a contraatacat și a 
condus în min, 26 cu 42—32 
Bineînțeles că între timp 
bucureștenii și-au dat seama 
că nu este de glumit dar. 
așa cum se petrece de obi
cei, cînd au vrut să ia lucru
rile în serios le-a fost tare 
greu Totuși experiența lor 
și a spus pînă la urmă cu- 
vîntul Ei au egalat și au 
luat chiar un avans de 9 
puncte (60—51 în mm 38). 
dar și-au dat din nou în pe
tec, ceea ce nu a făcut decît

să-i încurajeze pe studenți. 
Aceștia, avîndu-1 ș| pe De
mian in mi jlocul lor (inlr >- 
dus. totuși, tîrziu) s-au apro
piat pină la un punct și nu 
a lipsit mult să învingă, ceea 
ce nu ar fi fost nemeritat

Să mai amintim de întîl- 
nirea Rapid — Steaua. Ți- 
nînd seama de diferența va
lorilor individuale al a con
dițiilor de pregătire, net ta 
vorabile steliștilor precum și 
faptul că aceștia erau „avi
zați" de ce pot feroviari! 
(care în tur eu cîștigat cu

Dumitru STĂNCULESCU

'Continuare' in pag. a 4-a)
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VOLEI

DISPUN CANDIDAȚI! OLIMPICI •»
DE MIJLOACELE NECESARE 
UNEI BUNE PREGĂTIRI ?

POLITEHNICA GALAȚI, PRIMA DINTRE PROVINCIALE

1971, anul unor importante com
petiții internaționale și al marilor 
preparative în vederea Jocurilor 
Olimpice, are o deosebită însem
nătate pentru elita sportului ro
mânesc. Buna reprezentare a cu
lorilor țării în marile confruntări

de anvergură și îndeosebi în cele 
olimpice de la Sapporo și Miln- 
chen depinde de pregătirile pe 
care sportivii fruntași le efectu
ează la cluburi și asociații, de 
condițiile ce li se creează pentru 
ridicarea cotei performanțelor lor,

de cantitatea și, mai ales, de ca
litatea antrenamentelor.

Pornind de la aceste conside
rente, am socotit necesară o in
vestigare a condițiilor materiale 
ce stau la dispoziția celor mai 
buni sportivi din câteva orașe.

IAȘI NU NUMAI CONSTANTA SLAB SPRIJIN

CONDIȚIILE MATERIALE DIN PARTEA CLUBURILOR
lașul, unul dintre marile 

centre universitare ale tării, 
oferă la ora actuală loturilor 

.naționale sportivi consacrați și 
de perspectivă la circa 16 ra- 
muri sportive. Dintre aceștia. 

;Ja loc de frunte pot. ti amin- 
’tiți sabrerii Dan Irimicluc si 
Dan Popescu ^antrenor N. Puf- 
nei), voleibalistele Florentina 
Itu si Aurelia Câunei-Ichim 
(antrenor N. lloibescu). fotba
listul Emil Lnpulescu — sport'vi 
'consacrați ce fac parte din 
..ioturile olimpice —. ca si alte 
i.'rîtova elemente de perspec
tivă nominalizate ■ luptătorii 
Endl Butu. Vasile Țivăna- 
ctelian Morcov tnntrono^'i 'r- 
Popescu și M. Bîdiu), Nadia 
Brumă (volei). Ar putea oferi 

. lașul mai mult sportului de 
mare performantă? Avînd ’n 

; vedere posibilitățile umane de 
care dispune. înclinăm să cre
dem că da. Tată de ce am 
trecut în revistă condițiile de 
pregătire ce stau la îndemîna 
vîrfurilor sportive ieșene si 
modul în care ele influențează 
creșterea performerilor.

Fără îndoială. în prezent. în 
fruntea locurilor snortive ie
șene se situează voleiul femi
nin. prin echipa PENICILINA. 
Trebuie să recunoaștem că a- 
ceastâ formație a dovedit si 
dovedește o pregătire supe
rioară celorlalte participante 
la divizia A. Performanta Pe
nicilinei se află însă mult, dea
supra condițiilor de pregătire 
ne care le-a avut și le are 
(deocamdată) echina. Sălile în 
care evoluează și se antre
nează sînt necorespunzătoare, 
fie din punctul de vedere al 
dimensiunilor, fie din cel al 
condițiilor de încălzire, ilumi
nare etc. Aceste nealunsuri 
yor fi însă eliminate prin 
construirea unei săli mari, ce 
va fi dată în folosință anul 
acesta. Noua sală a sporturi
lor va Tezolva situația critică 
actuală si a altor discipline.

„Totodată, ne spunea unul 
dintre activiștii sportivi ieșeni, 
cu sprijinul UCECOM. sala 
Voința va suferi unele reme
dieri necesare (introducerea 
încălzirii centrale, construirea 
unui grup sanitar, reparații 

interioare eto.)“.
Scrima are la dispoziție una 

din sălile de la C.S.M. și. de 
asemenea, nu duce lipsă de 
materialele sportive necesare, 
ceea ce explică și rezultatele 
bune obținute de această sec
ție.

în condiții destul de prielnice 
își desfășoară activitatea si 
secția de lupte, care benefi
ciază de două săli: una la 
C.S.M. si alta la clubul Ni- 
colina. Acestor condiții sufi
ciente li se adaugă și calitatea 
apreciată a muncii antrenori
lor. De asemenea. fotbalul, 
boxul, tenisul de masă, tirul 
au condiții acceptabile (si 
bune) de pregătire și compe-

tiție, dar pe alocuri însă re
zultatele nu le confirmă în a- 
ceeași măsură.

„Deși la box există condi
ții și o maie afluență de ti
neret dornic să-l practice — 
ne spunea vicepreședintele 
CJEFS Iasi. ION IACOB — 
calitatea muncii de instruire 
este cea care determină re
zultatele sub posibilități. Clu
bul Nicolina se zbate cam de 
mult să găsească un antre
nor bun, cu normă întreagă. 
Nu l-a găsit încă... Și la tir 
roadele ieșene ar putea fi mai 
bogate, dacă Ia unele cluburi 
(Medicina, de pildă) pregă

tirea ar fi corespunzătoare si 
dacă, pretutindeni muniția ar 
fi îndestulătoare. Cola existen
tă este insuficientă fată de 
obiectivele de performanță"

Din discuțiile nurtate cu fac
torii de răspundere, n reieșit 
că atletismul ieșean, lipsit de 
strălucire pe nlan național, a 
avut de suferit și din cauza 
insuficienței bazei materiale. 
Se speră însă într-o grabnică 
revitalizare a lui prin darea 
în folosință a sălii de sub tri
buna stadionului .,23 August". 
— âtît de necesară pentru 
continuarea pregătirii speci

Constanța se situează în 
perimetrul sportului de per
formanță printre centrele 
d» frunte, datorită numeroa
selor elemente Pe care le-a 
dat diferitelor loturi repre
zentative.

Numărul destul de mare 
al sportivilor intrați în vede
rile antrenorilor pentru a 
face parte din loturile na
ționale nu ne permite, evi
dent. să ne referim la toate 
ramurile sportive. Ne-am 
oprit, de aceea, numai la 
două : volei și haltere.

Voleiul constănțean este 
reprezentat, la nivelul pri
mei divizii feminine, de echi
pa FARUL. în B activează 
o formație masculină aparți- 
nînd asociației sportive Vo
ința. Celor două echipe li 
se adaugă reprezentativele 
școlare, prezente în campio
natul diviziei de juniori și 
școlari.

în lotul echipei Farul se 
află, la ora actuală, cîteva 
jucătoare intrate în vederile 
antrenorilor loturilor repre

— RAIDUL REPORTERILOR NOȘTRI 

PRIN CÎTEVA CENTRE DE TRADIȚIE —

fice pe timp de iarnă —, prin 
amenajarea, în primăvară, a 
complexului sportiv al sindi
catelor, prevăzut cu pistă, 
prin transformarea unei re
mize în sală pentru atletism 
etc' în felul acesta se creează 
posibilitatea ca pregătirea pu
ținilor atleți prezent! în lotu
rile naționale să fie cit mai 
conformă cu exigentele, iar 
numărul ieșenilor selecționați 
(în momentul actual doar 3) 
să crească în următorii ani.

Intre jocurile sportive, hand
balul. baschetul și voleiul 
masculin nu găsesc resurse de 
înălțare în rîndurile elitei 
Alături de lipsa «nor condiții, 
credem în'ă că este vorba și 
de lipsa străduinței antrenori
lor și în special a celor de 
la cluburile universitare.»

Este lăudabil faptul că or
ganele sportive locale au spri
jinit substanțial pregătirea ce
lor selecționați în loturile o- 
limpice și că aceștia și-au 
îndeplinit normele prevăzute 
pe 1070. dar trebuie luat în 
considerare si numărul sporti
vilor ieșeni de calitate în ra
port cu ..dimensiunile" «mane 
ale orașului.

Aurelian BREBEANU

zentative : Angela Moroianu. 
Liliana Pașca și Maria Matei.

După cum ne-a mărturisit 
DUMITRU PANAIT, vice
președinte al C.J.E.F.S., si
tuația voleiului la Farul este 
„puțin mai complicată". A- 
ceasta din cauza indiferenței 
cu care este tratat de către 
conducerea clubului.

Să amintim numai că 
fondurile alocate pentru pre
gătirea echipei în 1970 au fost 
total insuficiente (2 900 lei 
pentru tot anul), fiind nece
sară intervenția C.J.E.F.S. 
pentru rezolvarea problemei, 
că în perioada de vară nu 
au fost efectuate antrena
mente, formația antrenată 
de I. Cristian începînd insu
ficient pregătită campionatul.

Edificatoare în această pri
vință este și remarca antre-

norului Cristian : „Sîntem 
slab sprijiniți de club ; numai 
din partea C.J.E.F.S. primim 
un ajutor substanțial".

Nu ne explicăm această 
optică, mai cu seamă că an
trenorul Cristian este „omul 
care — după cum ne spunea 
vicepreședintele Panait — se 
ocupă intens, depune multă 
pasiune".

Condițiile de lucru sînt 
bune. Numărul orelor de 
antrenament a fost sporit 
și se așteaptă ca în scurt 
timp jucătoarele să facă un 
frumos salt valoric. Cu volei
balistele selecționate în lot 
se lucrează individual, de 
două ori pe săptămînă. pu- 
nîndu-se accent pe pregătirea 
fizică.

Inexistente pînă acum 5 
anj în arta de cuprindere 
a sportului la nivelul Con
stanței, halterele și-au cu
cerit în această perioadă un 
loc de frunte, datorită lui 
Lisias Ionescu, apreciat ca 
unul dintre cei mai buni 
antrenori din municipiul 
Constanța.

' '-’u desfășurarea pregă
ti fost amenajată, cu
cmtiribuția C.J.E.F.S,. o sa
lă specială, care satisface 
aproape integral nevoile hal
terofililor. Și în cazul hal
terelor, însă, situația este în 
bună măsură asemănătoare eu 
cea de la volei. După cum ne-a 
spus antrenorul Lisias, „spri
jinul asociației sportive Șan
tierul naval Constanța este... 
inexistent. Primim ajutor 
concret de la C.J.E.F.S."

Elementele cele mai bune 
care se află sub îndrumarea 
antrenorului Lisias Ionescu 
sînt: Dumitru Apostol,
Gheorghe Bercea. Ion Habot, 
Gheorghe Ion, Ștefan Len- 
tea. Ion Filip.

Baza materială asigurată 
de forul sportiv județean, 
programul de antrenament 
individualizat, precum șț 
interesul depus de sportivi 
și antrenor pentru perfecțio
narea continuă ne face să 
credem că reprezentanții 
halterelor din Constanța se 
vor număra printre fruntașii 
acestui sport, ei bătând cu 
tărie la porțile adevăratei 
consacrări.

Emanuel FÂNTÂNEANU

CLUJ MICI RETUȘURI...

IMPORTANTE

BRAȘOV POSIBILITĂȚI

OPTIME DE
Activitatea de performanță. 

;>rin numărul de unități spor
tive, de sporturi, de rezul
tate, prin mijloace, cadre de 
specialitate, diferențiază con
cret potențialul unui județ 
de altul, îl ierarhizează în 
ansamblul sportului româ
nesc și îl confruntă cu valo
rile internaționale, europene 
și olimpice. Plecînd de la 
ideea dirijării mai raționale a 
miiloacelor materiale, organi
zatorice și tehnice. în funcție 
și de specific, de ponderea 
diferitelor discipline, de tra
diții, și Brașovul se mobili
zează pentru a oferi mijloa
ce și posibilități optime de 
pregătire, etapizat, unor dis
cipline. loturi sau sportivi 
cu perspective olimpice, mon
diale și europene.

ATLETISMUL are condiții 
de creștere și afirmare exce
lente. Brașovul este unul din 
orașele cu multe . stadioane, 
cu piste, cu unități de perfor
manță (Steagul roșu, C. S. 
Politehnica, Liceul nr. 2 etc.j 
și de formare sportivă, cu 
cadre cu tradiție. Nu este o 
întâmplare că pe vremuri 
Predealul și, azi, Poiana sau 
Brașovul găzduiesc lotul na
țional și olimpic în pregătire 
sau concursuri internaționale. 
Brașovul are și o sală de iar
nă (80 m), unde se pot face 
alergări, sărituri, garduri, 
greutate ș.a.m.d. Există con
diții reale, bune pentru atle
tism ; și o bază materială în
destulătoare și concentrări de 
subiecți în unități mari șco
lare (Institutul politehnic, li-

PREGĂTIRE
ceu, școli profesionale și teh
nice) și unități industriale și 
corpul de tehnicieni care să-i 
asigure creșterea. Brașovul a 
dat și în trecut și, cu sigu
ranță, va contribui și în vii
tor la gloria sportivă națio
nală cu nume sonore în atle
tismul internațional-

LUPTELE sînt o ramură 
de sport foarte apreciată Ia 
Brașov, cu precădere în me
diile muncitorești. O servesc 
deopotrivă numele unor mari 
celebrități plecate de aici 
(Bularca. Pîrvulescu, Ambruș, 
Coman), pasiunea adîncă, mo
lipsitoare a unor excepționali 
antrenori (I. Mureșan, I. Ba
ciu, I. Radu, V. Bularca) și 
condițiile corespunzătoare 
create în jurul unor secții 
de performanță (sala clubu
lui Steagul roșu, sala Arma
tei). în general, posibilitățile 
de adaptare în orice spații, 
adăugate la recrutarea masi
vă de talente, sînt cheile u- 
nor succese viitoare.

SCHIUL se află în prtria 
lui la Brașov. Modernizările 
permanente ale pîrtiilor, în
mulțirea mijloacelor mecani
ce de urcare, amplasate pe 
un profil și un climat muntos 
formează cadrul unui sport 
aflat pe drumul afirmării. 
Dintre disciplinele schiului, 
biatlonul (deocamdată) alua
t-o puțin înainte prin rezul
tate. Curînd se vor anunța 
recolte și în alte probe. în
crederea este din ce în ce 
mai susținută de dovezi ma
teriale.

B. MIHAI

Moderna sală a sporturilor din Cluj oferă posibilitate re
prezentanților de frunte ai sportului clujean să se pregă

tească în bune condițiuni
7 consacrați și 28 de spor

tivi de perspectivă (dintre 
care 5 aflîndu-se la numai 
un pas de bariera ce mar
chează trecerea în categoria 
primilor), iată lotul olimpi
cilor pe care Clujul îl pre
zintă astăzi și pentru a cărui 
bună pregătire sînt depuse 
toate eforturile și concentra
tă toată atenția.

Să ne începem deci raidul, 
alegînd pentru debut atletis
mul. Beneficiind de două 
piste (la stadionul Municipal 
și Parcul Universității), de 
sector de sărituri, de sală cu 
8 culoare, atletismul clujean 
și-a rezolvat, cu mici excep
ții, spațiile vitale și și-a asi
gurat accesoriile necesare. 
Spunem cu mici excepții, 
gîndindu-ne la retușurile so
licitate de cei interesați di
rect : „plasă pentru disc în 
sală și bară fixă pentru exer
ciții la prăjină" (Kurt Socol); 
„stabilizarea unui sector de 
aruncări pentru a ne desfă
șura antrenamentele fără 
frica de a lovi trecătorii și 
fără obsesia paznicului, care 
ne confiscă materialele ori de 
cite ori acestea ating ga
zonul MUNICIPALULUI" (a- 
tleta Eva Zorgo) : „o distribu
ție mai judicioasă a orelor 
de învățămînt (n.r. — sala

răspunde și cerințelor peda
gogice ale studenților de la 
facultatea de educație fizică), 
pentru a nu fi afectat pro
gramul de pregătire al atle- 
ților" (dr, I. Arnăutu). retu
șuri care, cu puțin efort, pot 
fi destul de ușor efectuate.

• De o soartă la fel de 
bună se bucură, în contextul 
sportului clujean, baschetul, 
handbalul, voleiul și fotba
lul. Dispunînd de o sală co
chetă și de un stadion mo
dernizat, acestea au toate 
condițiile pentru o pregătire 
modernă și complexă. Mici 
intervenții se cer, bineînțe
les, și aici. Acum nu vom 
menționa, însă, decît pe cea 
legată de baschet, considera
tă cea mai stringentă : „ne
cesitatea a două panouri mo
bile, pentru evitarea aglome
rației la cele două existente, 
pentru o pregătire individua
lizată mai susținută" (Matei 
Riihring).

• Sufocate pînă astăzi, 
luptele și halterele au șansa 
ca pînă la sfîrșitul lunii mar
tie să se mute în casă nouă : 
în cele două săli ce se ame
najează acum sub tribunele 
stadionului Municipal.

Nuia DEMIAN

Trei dintre componența Politehnicii, Păduraru, Szbcz și Popa Marcel, într-una din ulti- 
, mile evoluții în Capitală

Prezentă permanent în 
primele 4 locuri la ultimele 
ediții ale campionatului di
viziei A, POLITEHNICA GA
LAȚI este singura reprezen
tantă a proviniciei care reu
șește cu mai multă consec
vență să țină pasul cu cele 
3 „mari puteri" Steaua, Di-, 
namo, Rapid.

Dezvoltarea Politehnicii 
Galați poate fi lesne împăr
țită în trei perioade. Prima, 
de început (1956—1958), cînd 
echipa gălățeană a fost pre
zentă fie în A, fie în B, du- 
pă aceasta urmând o perioa
dă de acomodare cu prima 
divizie (1958—1962), studen
ții, cu Adrian Moldoveanu 
și Gicu Motorea în sextetul 
de bază și antrenați de 
prof. Gheorghe Manolescu și 
prof. Florin Balaiș. cristali- 
zîndu-și stilul de joc au 
reușit să se impună. A ur
mat perioada consacrării de
finitive (1962, pînă în pre
zent). răstimp în care Poli
tehnica a ocupat două locuri 
2, un loc 3 și patru locuri 4. 
înainte de a trece la perioa
dă actuală, să amintim, to
tuși, „echiba de ăur“ a Ga- 
lațiului : Marius Iorga, Tra
ian Brandenburg, Viorel 
Ozun, Gabriel Udișteanu. 
Iuliu Szocs. George Kramer, 
toți conduși de antrenorul 
Florin Balaiș.

Munca intensă desfășurată 
de antrenor, sprijinul efectiv 
primit din partea upor oa
meni, legați puternic sufle
tește de echipă (prodecan 
Gheorghe Costin, conferen
țiar univ. Florin Șipoș, lector 
univ. Petre Viță), au permis 
ca. în scurt timp, studenții 
gălățeni să urce treptele 
consacrării, mulți dintre ei 
fiind selecționați în loturile 
reprezentative.

Față , de perioada de , în
ceput, firesc, baza materială 
a crescut. în raport cu dez
voltarea clubului. în schimb 
condițiile de pregătire ra- 
mîn necorespunzătoare.' No
tăm la acest capitol faptul 
că antrenamentele, pe timp 
friguros, se efectuează în 
sală neîncălzită (amintim că

la partida Politehnica — 
Steaua, datorită căldurii din 
sală, studenții ajunseseră la 
un pas de sufocare), lipsa 
apei calde, a aparatelor aju
tătoare, a curățeniei în sală.

Din 1969 s-a trecut la ac
țiunea de întinerire treptată 
a iotului, acțiune preconizată 
a se desfășura și pe viitor. 
Lotul compus din 11 jucă
tori (Gabriel Udișteanu, Iu
liu Szocs, Cornel Păduraru, 
Alexandru Păcuraru, Doru 
Ungureanu, Dan Mânu, Cor
nel Bologa, Constantin Stere, 
Marcel Popa, Dinu Lungu. 
Radu Dumitrescu, Dragoș 
Popescu) are o medie de 
vîrstă scăzută : 22 de ani. 
Cu excepția lui Marcel Po
pa, jucător sub 1,80, cei
lalți au o talie superioară, 
media de înălțime a echipei 
fiind de 1,88 m. Începînd 
cu această ediție a campio
natului, la Politehnica au 
început să activeze două 
reale talente. Radu Dumi
trescu și Dragoș Popescu, 
care, îndrumate cu grijă, 
vor putea aduce un aport 
sporit echipei, ce pare că a 
trecut printr-o perioadă de 
derută de Ia plecarea lui 
Florin ‘‘Balaiș și venirea lui 
George Kramer.

în perioada ce urmează se 
preconizează — pentru asi
gurarea unui „fond" de re
zervă —■ înființarea unui 
centru de juniori, cu antre
nor recrutat din rîndul foș
tilor jucători. Se impune 
însă o întrebare: de ce
profesorii de educație fizică 
gălățeni n-au. pînă acum, 
nici un „produs" în echipa 
masculină ? în oraș doar 
există și un liceu cu pro
gram de educație fizică.

într-o discuție Cu antreno
rul Politehnicii. George Kra
mer, acesta ne-a spus că 
echipa pe care o antrenează 
este capabilă în continuare 
de o comportare bună și că 
anul 1971 „va aduce o echi
pă nouă. într-o sală nouă. 
Obiective : menținerea în 
plutonul fruntaș al divi
ziei A“.

F. EMANUEL

— Patina

Silvana Suciu și Klaus Schell 
au clștigat ediția a ll-a 

a „Cupei Carpați" 
POIANA BRAȘOV, 10 (prin 

telefon, de Ia corespondentul 
nostru). — A luat sfîrșit 
ediția a H-a a concursului 
de patinaj artistic dotat cu 
„Cupa Carpați" organizat de 
comisia de specialitate a ju
dețului Brașov. Dimineața a 
avut loc pe patinoarul arti
ficial din Poiana programul 
de figuri libere, deosebit de 
frumos executate de majori
tatea concurenților. Ne-au 
plăcut, în mod deosebit, pa
tinatoarele Silvana Suciu, 
Gabriela Voica, Roxana Stă- 
nișor, precum și patinatorii 
Klaus Schell, Daniel Ginglii- 
nă și Adrian Vasile, care au 
prezentat programe bine ale
se și splendid executate. De. 
altfel, acești concurenți au 
ocupat în final primele locuri 
în clasament. Competiția a 
constituit un bun prilej de 
verificare a stadiului de pre
gătire a patinatorilor dar, 
din păcate, au lipsit de la a- 
ceste întreceri reprezentanții 
orașelor Cluj și Miercurea 
Ciuc, în rîndul cărora sînt O 
serie de elemente care s-au 
remarcat în sezonul trecut.

Iată rezultatele (punctajele 
cumulate după figurile im
puse și libere) : FETE — 1. 
Silvana Suciu (Constructorul 
București) 240 p. 2. Gabriela 
Voica (C.P.M. Buc.) 232,1 p, 
3. Roxana Stănișor (C.P.M. 
Buc.) 214,8 p, 4. Anke Klett 
(Petrolul Brașov) 193,2 p, 5. 
Dorinela Ularu (Dinamo Bra
șov) 172,1 p. BĂIEȚI ; 1. K. 
Schell (Petrolul Brașov) 227,2 
I>, 2. D. Ginghină (Construc
torul Buc.) 206,5, 3. A. Va
sile (C.P.M. Buc.) 199 p, 4. 
M. Deac (Constructorul Buc.) 
184,9p, 5. B. Kruti (Dinamo 
Brașov) 163,2 p.

C. GRUIA

' SCRIMA>

UN PRILEJ DE CONSTATĂRI TONICE:
Campionatul Capitalei la juniori mici

•r

Dincolo de comportarea , și 
rezultatele concurenților, cam
pionatul municipiului . Bucu
rești la categoria juniori II 
ne-a lăsat o 'impresie 'tonică 
prin atenția acordată celui 
mai tînăr eșalon al scrimei 
noastre. A-i vedea pe acești 
copii — fiindcă nu puțini 
dintre ei se află, încă, la 
vîrsta copilăriei — înconju
rați de atenția unor vechi și 
experimentați antrenori (A. 
Pellegrini, I. Istrate. Gh. 
Man, N. Marinescu, C- Cio- 
cîrlie) sau a unor profesori 
de specialitate (El. Bejan, C. 
Pelmuș ș.a.), a-1 găsi lîngă 
planșa de concurs pe însuși 
președintele federației de 
scrimă, tov. Vasile Ionescu, 
iată elemente din care se 
desprinde net dorința de a 
asigura acestui sport o afir
mare plenară și continuă.

La floretă-băieți, P. Buri- 
cea a confirmat comportarea 
din ultimele competiții ale 
anului expirat și a dominat 
categoric această probă în 
care nu a pierdut nici un 
asalt de-a lungul întregului 
turneu. La floretă-fete, Auro
ra Crișu — considerată favo
rita probei — a fost întrecută 
în clasament de colega sa de 
club, Carmen Budur, care a 
acționat, în general, mult mai 
ferm. Și la spadă, favoritul 
concursului, I. Pantelimones- 
cu a terminat pe locul II, 
vizibil emoționat de persec- 
tiva cuceririi titlului. L-a în
trecut Stan Aurel care s-a 
dovedit mai sigur pe sine. în 
fine, la spadă, N. Gheorghe 
— mai ofensiv, a dispus în 
baraj, de D. Matei, care nu 
și-a valorificat suficient ga
baritul și alonja. Clasamen
tele finale. FLORETA BĂ
IEȚI: 1. P. Buricea (S.S. 1)

5v ; 2. L. Rusu (Progresul) 
4v ; 3. N. Alexe (S.S. 1) 2v ;
4. A. MarșvarV (C.S.S.) 2v ;
5. R. Găetan (C.S.S.) lv ; 6. 
A- Vasilescu (Viitorul) lv. 
FLORETA FETE: 1. Carmen 
Budur (Viitorul) 4v ; 2. Auro
ra Crișu (id.) 3v ; 3. George- 
ta Bobelnicu (id.) 3v; 4. Fe
licia Stoica (Steaua) 2v; 5. 
Adriana Băcioiu (S.S.l). 2v ;
6. Zoe Zambori (C.S.S.) lv.
SABIE: 1 A. Stan (S.S. 1)

5v; 2.1. Pantelimonescu (S.S.l) 
3v; 3. Em. Nuță (C.P.M.B.) 3v;
4. M. Gaidaruc (C.S.S.) 2v;
5. ,N. Gheorghe (CSȘ) J v ;
6. D- Marin (S.S. 1) lv. SPA
DA : 1. N. Gheorghe (C.S.S.) 
4v d.b. ; 2. D. Matei (Uni
versity 4v d.b.; 3. C. Roses- 
cu (C.P.M-B.) 3v ; 4. M. Gai
daruc (C.S.S.) 2v ; 5. Ț. Ior- 
gu (Steaua) 2v ; 6. D. Rădu- 
lescu (C.P.M.B.) Ov.

Ion F. BACIU

Vnul dintre duelurile mici lor competitori urmărit cu admi
rație de spectatorii prezenți in sală r
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Dumitrache zburdă chiar și pe zăpadă. Semn bun 
acest an ?pentru

Dinamoviștii pleacă azi 
in America de Sud

mind să-și continue apoi ruta 
Pe itinerariul I’aris — Bo
gota — Iama.

..trupa" a fost despre starea de 
sănătate a elevilor lor, știut fiind 
faptul că, în tur, indisponibili
tățile au cam făcut ravagii.

Iată relațiile primite :
• Marea speranță ' a echipei, 

mijlocașul Viorel Vlșan, acciden
tat grav în etapa a treia (la 
un contact cu Libardi), s-a re
făcut complet și acum concu
rează cu M. Bretan și Tegean 
pentru unul din cele două pos
turi de la mijlocul terenului.
• Marius Bretan, spitalizat Ia 

sfîrșitul lunii decembrie pentru 
o apendicită, a părăsit clinica și 
e probabil ca săptămîna viitoare 
să-și reia, ușor, pregătirile.

• Portarul titular Mărculescu, 
Indisponibil din 25 octombrie 
din cauza unei hepatite, se simte 
bine (medicii au declarat că nu
mai un mare îndrăgostit de fot
bal poate respecta cu atîta stric
tețe un regim atît de... strict) 
și se mizează pe revenirea iul 
în teren mai devreme decît data 
de 25 aprilie, care 1 s-a prescris 
inițial.

Adăugind acestor... tonice in
formați! rezultatele favorabile o- 
ferlte de controalele medicale 

efectuate de întreaga echipă, pu
tem susține că cuplul antreno
rilor este, sub acest aspect, liniștit, 
„mai ales — așa cum declarau 
ei — că n-am făcut nici o achi
ziție și nici n-am putut realiza, 
deocamdată, vreo promovare"...

N. DEMIAN

Sportul Pjig.sS-B

A

(Urmare din pag. 1)

mult și antrenorul Rapidului 
îmi explică motivele venirii 
la Timiș :

— Aici e mai multă liniște. 
Hotelul posedă o popicărie, o 
sală de tenis de masă și de 
biliard, un teren de mini-fot- 
bal. Intr-un cuvînt, condițiile 
de aici mi se par mai nime
rite pentru ceea ce urmărim 
in zilele acestea...

Intr-adevăr, de undeva, par
că din dreapta noastră, răz
bate — ca un zvon — rosto
golirea greoaie a bilei de po
pice.

— Și ce anume urmăriți ?
— Rămînem la Timiș 13 

zile, pină la 19 ianuarie, cînd

termina cu o pregătire dublă 
ca timp“.

îmi mai spune că tînărul 
Marcu, transferat recent de 
la Flacăra roșie București, se 
simte în apele sale și că cel 
mai voluntar dintre toți este 
— surprinzător — Petreanu, 
care pare decis să prindă un 
loc în formație.

— De altfel, Ia ședința de 
analiză, Petreanu l-a provo
cat, în mod deschis, pe Năs- 
turescu!

Unul cîte unul feroviarii 
coboară în hol. Sînt înfofoliți 
ca niște schiori.

— Apropo de turneu : în 
timp ce alte echipe au soco
tit că o deplasare lungă ar 
avea acum repercusiuni ne
faste asupra unor jucători

9

mizăm într-un retur care 
promite a fi pe viață și pe 
moarte-..

— Ooo... chiar așa ? !
— Nu văd de ce m-aș as

cunde : cred că avem mari 
șanse să cîștigăm campiona
tul.

Antrenorul Bărbulescu îmi 
expune argumente, îmi de
monstrează șansele echipei 
cu programul în față, cîntă- 
rind fiecare meci, fiecare 
punct cu o scrupulozitate 
care nu mi se pare așezată 
departe de adevăr.

Apreciază posibilitățile fie
cărui fotbalist în parte și se 
declară mulțumit de ei, recu- 
noscînd că mai sînt încă mul
te de făcut...

îl întrerup :

ții, liniștiți și civilizați- Neagu 
ni se pare cel mai volubil:

— Niciodată nu am început 
anul cu antrenamente așa 
tari1 Nea Cristache (n.n. — 
antrenorul secund Cristescu) 
aleargă cot Ia cot cu noi. de 
parcă ar urmări... un Ioc în 
echipă, nu altceva. Ieri, Dan 
i-a strigat in glumă: „nea 
Cristache, ai grijă că diseară 
cazi mort!" Știți ce a răspuns? 
„Lasă. Dane, nu mă plfnge 
tu pe mine, că pînă la urmă 
tot își spune cuvîntul... tine
rețea !“.

11 văd pe Rămureanu. 11 
întreb ce mai face și-mi spu
ne că e foarte preocupat: cu- 
rînd-curînd va fi din nou tată.

Năsturescu îmi mărturisește 
că speră să reintre încă

Reîntorși abia ieri în Ca
pitală. fotbaliștii dinamoviști 
au întîrziat la rendez-vous-ul 
cu public fixat la ora 11,15 
Pe stadionul Dinamo. O pană 
de autobuz în comuna Poti- 
grafu a amînat sosirea lor cu 
vreo oră, vreme în care spec
tatorii •— cîteva sute de ade- 
vărați suporteri — și-au. fă
cut o „încălzire" pe loc, re- 
zistînd la... datorie, numai de 
dragul de a-i urmări pe 
Dinu, Lucescu et Comp. îna
intea zborului spre America 
de Sud.

Fidelitatea lor a fost în 
cele din urmă răsplătită cu 
v.n meci foarte vioi între Di
namo 1 și echipa de tineret 
(scor : 4—2), marea majori
tate a jucătorilor vădind o 
excelentă dispoziție.

Echipa „mare" a folosit ur
mătorul „11“ : Constantines- 
cu — Cheran, Nunwclller III, 
Stoenescu. Deleanu, Dinu. 
Nunweiller VI, Sălceanu, 
Dom Popescu. Dumitrache, 
Lucescu.

Dinamo părăsește în cursul 
dimineții de azi Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Praga, ur-

Ivan și Velea restabiliți, in schimb 
Neagu a fost operat

Universitarii craioveni iși 
vor începe pregătirile abia 
pe 15 ianuarie, la Sinaia, 
unde vor rămîne două săp
tămîni. Primul rendez-vous 
a fost fixat însă, la Craiova, 
pentru 12 ianuarie, urmînd 
ca 3 zile să dea piept cu 
discipolii lui Aesculap. Deo
camdată putem anunța că lu 
pregătiri vor putea partici
pa chiar de la început, și 
Velea și Ivan. complet 
restabiliți. Decebal Neagu — 
operat recent la secția de 
urologie a Spitalului județean 
din Craiova de către dr. Mi
hai Vasilescu — va putea 
reapare pe gazon abia la 
sfîrșitul lunii viitoare.

M. VLADOIANU-coresp.

La C.F.R. CLUJ
M. Bretan. Mărculescu 

și Vișan reiau antrenamentele
Prima informație 

cerut-o antrenorilor 
(Eug Iorcteche și 
atunci cînd s-au

pe care am
C.F.R.-ulul

Gh. Naghi) 
întîlnit cu

Intermezzo la minus 13 grade
Vineri 8 ianuarie, pe Stadio

nul ..Dunărea". Mercurul ter- 
mometrului staționa undeva 
sub 0 grade, aproape de cifra 
13. iar un vînt tăios sufla din
spre Dunăre. O vreme exce
lentă de ... stat în :asă. Și 
toiu.și, cei 20 de jucători de 
la F.C. Galati se aflau de 
multă vreme în vestiarul sta
dionului. Prima constatare, 
care bucură pe toată lumea, 
nici o absență. Pînă la înce
perea primei ședințe de lu
cru, băieții, aflați într-o dis
poziție excelentă, fac glume, 
sau evocă momente din scurta 
lor vacanță. O discuție a- 
prinsă ne-a atras în mod deo
sebit atenția: Pal. Adam. Cos
tache și lorgulescu. veniți cu 
doi ani în urmă de la Clu
bul studențesc gălățean, sînt 
realmente îngrijorați de soar
ta lui Poli. Scapă sau nu 
scapă?... Au 9 puncte, în re
tur joacă 8 meciuri acasă, care 
ar însemna 16 puncte posibile, 
in total 25 de puncte. Putin, 
foaitc pu’.in, le mai trebuie 
4—5 puncte ,.<le afară".

Și începe ședința. Inginerul 
Aii Sezai, președintele secției, 
face cunoscut programul de 
desfășurare a etapei pregăti
toare. arătînd că pînă la ve
nirea 
procesul 
condus de 
tru Oprea, 
le pune în 
că cine se . _____ _ ... .
tratamentul cariilor dentare nu 
va juca Desprindem cîteva 
date tehnice: Intre 12—17 ia
nuarie pregătirile vor avea loc 
la Galați, iar intre 17—31 ia
nuarie vor continua la Băile 
F elix.

Din discutile la care am a- 
sistat s-a desprins _pregnant 
o concluzie: la 
există. în noua 
mult optimism și 
aiirmări rapide.

T.
coresp. principal

Mladin, 
va fi 
Dumi- 

Anghel

antrenorului 
de instruire 

antrenorul 
Doctorul 
vedere sportivilor 
va eschiva de Ia

F.C. Galați 
conjunctură, 
dorința unei
SIRIOPOL

4. . .

Petre Moldoveanu știe că nu va fi ușor, dar

Staico-

Ningea cu fulgi mari și deși. 
Peisaj de iarnă autentică 
și totuși pornim într-un re- 
portaj de... fotbal.

București. Str. dr.
viei. Splendidul parc sportiv 
al clubului Progresul era îm
brăcat în mantia imaculată a 
zăpezii. Pe aleea de la in
trare, cîțiva băieți și fete a- 
lunecau pe o fîșie lungă de 
gheață amuzîndu-se cînd tăl
pile unui neinițiat o luau la 
sănătoasa, obligîndu-1 să facă 
prima cunoștință cu zăpada 
proaspătă.

Parcul era 
să-i mai pese de fotbal ?

...Și totuși,

al iernii. Cui

, . sîmbătă la a- 
miază, sus, la etajul I al sălii 
de sport din parcul Progresul, 
acolo, pe saltelele luptătorilor, 
i-am întîlnit pe fotbaliști: pe 
Măndoiu și Grama, pe Bel- 
deanu și Dudu Georgescu. 
Era un grup de 12—14 jucă
tori. Ceilalți se aflau la Cen
trul „23 August", 
medicală.

Pentru Progresul 
sezon greu. Toată 
știe. Și conducerea 
și cei din secția 
și echipa. Nimeni nu încear
că să-ți ocolească acest ade
văr. Dimpotrivă, de la fiecare 
ai să afli că situația a fost 
analizată, că s-au depistat 
lipsurile, carențele din jocul 
echipei, și fiecare este animat 
de dorința de a le elimina, 
de a contribui mai substan
țial la redresarea 
Redresare, acesta e cuvîntul 
de ordine la Progresul. A 
fost primul cuvînt pe care 
l-a auzit și noul antrenor, 
•Petre Moldoveanu. Era în 
zîuq de 5 ianuarie, cînd s-a 
reîntîlniț cu echipa unde mai 
lucrase. Cu ce gînduri a ve
nit el în parcul Progresul ?

— Clubul a apelat la servi
ciile mele, 
tul, deși 
ușor.
- Ce... 

pus ?
— Nu prea multe. Una sin

gură. Una si bună: MENȚI
NEREA ECHIPEI ÎN 
ZI A A !
- Și...
— Misiune foarte 

Programarea primelor 
avantajează pe C.F.R. 
Dacă acolo, în confruntarea 
directă din prinia etapă reu
șim un egal...

— Cu ce lot plecați în ma
rea cursă a returului ?

— Cu 33 de jucători, pen
tru ambele echipe — A și 
de tineret. S-a renunțat doar 
la Stan, Sichitiu, Șt. Mari
nescu.

— Ce părere aveți de va
loarea acestui lot?

— Luat individual, fiecare 
jucător in parte corespunde. 
Ei n-au reușit, însă, să for
meze o echipă. Nu va fi o 
treabă ușoară să-i asamblez 
într-o idee de joc mai aproa
pe de cerințele actuale. Fără 
un fotbal ofensiv, nu poți să 
faci mare lucru.

la vizita

va fi un 
lumea o 
clubului, 

de fotbal,

echipei.

Am acceptat pos- 
nu va fi de loc

obligații vi s-au

DIVI-

grea, 
etape 
Cluj.

fotorepor-Start in prima „serie", de încălzire, a jucătorilor Rapidului — secvență surprinsă, pe fundalul hotelului „Timiș“, de 
terul nostru Theo MACARSCHI. Antrenamentul abia începe...

plecăm în Brazilia. Băieții se 
antrenează de trei ori pe zi 
și sper să trecem Oceanul cu 
o echipă în excelentă condiție 
fizică.

îmi spune că în intervalul 
de pînă acum jucătorii s-au 
adaptat de minune unui re
gim de antrenament mai 
mult decît sever: „am în
ceput cu 15 minute de gim
nastică și două reprize a 45 
de minute de alergări. Vom

solicitați pină la epuizare de 
sezonul trecut, Rapidul nu a 
renunțat la plecarea în Bra
zilia.. Aș vrea să știu care 
e punctul dumneavoastră de 
vedere ?

— Turneul nu va fi ușor, 
dar vom avea ocazia să rodăm 
întregul lot, să omogenizăm 
tandemul Neagu — Marin Ste- 
lian. Acolo, în compania unor 
adversari redutabili, vom pu
tea ști cu exactitate pe cine

Optimism la Petroșani
De la antrenorii echipelor Jiul Petroșani și Delta Tulcea 

Ion Bălănescu și, fespectiv, Vasile Copil, am aflat noutăți 
despre pregătirile acestor echipe pentru viitorul sezon.

L 1

— Mai aveți multe lucruri 
de făcut... Care vi se pare 
însă cel mai greu dintre ele ?

— E foarte greu să educăm 
jucătorii tineri în vederea 
performanței. Mulți dintre ei 
se mulțumesc încă cu jumă
tăți de măsură!

★
Antrenamentul de după- 

amiază e gata să înceapă. 
Giuleștenii au coborît cu to-

în echipa 
că ,jvem

și Tulcea

Noul antrenor al echipei Progresul, P. 
greutateatrează cu atenție

Moldoveanu, înregis- 
elevilor săi

ION BĂLĂNESCU: .....Cel

PETROȘANI, W (prin tele
fon). Astăzi, pentru fotbaliștii 
echipei Jiul a fost prima z.i de 
antrenament pe anul 1971. 
Pentru a avea o imagine asu
pra planului de pregătire al 
echipei din Petroșani, ne-am 
adresat antrenorului principal. 
Ion Bălănescu-

— Care este programul de 
pregătire al Jiului ?

— De fapt, pregătirea noas
tră are trei părți distincte: 1) 
10—17 ianuarie : ședințe zil- 
nice de lucru, avînd ca scop 
reacomodarea la efort a jucă
torilor ; 2) 11—31 ianuarie: 
pregătire fizică generală de 
mare intensitate '; 3) 31 ianua
rie—a martie: un turneu de 
pregătire prin țară. Pentru 
perioada 14—28 februarie de
punem eforturi 
perfectării unui 
străinătate (R. 
sau Iugoslavia)-

— Cu ce lot porniți . la 
realizarea acestui ..grafic'* ?

— Față de anul trecut, ni
mic nou, lotul este același.

— O ultimă întrebare : 
care este obiectivul echipei 
Jiul Petroșani pentru re
tur ?

— Doresc să imprim echipat 
o idee unitară de joc. care * 
ne aducă în final cel puțin 
locul 7, ocupat anul trecut.

dreaptă a Rapidului și a na
ționalei, actualmente antre
nor la Delta Tulcea, liderul 
seriei a III-a a diviziei C.

— Ce faci anul acesta 
întrebat. Promovezil-am 

B?
în

Anul trecut am reușit 
pe jumătate. Știți, în

I

în vederea 
turneu în 

D. Germană

Cornel IONESCU

doar
tur, am antrenat pe Ș.N. Ol
tenița, care a promovat în 
divizia B, iar acum este una 
din revelațiile seriei I. Mă 
bucur sincer pentru foștii 
mei elevi, fiindcă am pus și 
eu umărul la formarea echi
pei. La Tulcea, am luat totul 
de Ia cap. în returul campio
natului trecut ani muncit 
pentru instaurarea unui cli
mat sănătos în rîndurlle echi
pei și pentru realizarea unei 
concepții moderne de joc. Am 
întinerit mult formația și 
cred că, în bună parte, am 
reușit. Argumente? Locul 1

■non:.

și cel mai bun golaveraj din 
serie (28—6) la sfîrșitul turu
lui. O să vedeți că în retur 
o să jucăm și mai bine și o 
să ne întiinim la... baraj.

— Care este programul de 
pregătire stabilit în vederea 
reluării campionatului ?

— După o vizită medicală 
minuțioasă, vom continua 
pregătirile în localitate. Cum 
băieții sînt hotărîți să facă 
totul pentru a cîștiga seria, 
au cerut să li se acorde con
cediu de odihnă pe 1971 în 
perioada 21 ianuarie — 6 fe
bruarie, pentru a continua 
pregătirile la Bușteni. Ultima 
etapă a pregătirilor am re
zervat-o jocurilor-școală, care 
vor fi foarte numeroase și cu 
adversari din ce în ce mai 
tari (l.M U. Medgidia, Poli
tehnica Galați, F.C. Galați. 
Farul Constanța etc.). Ce să 
mai lungim vorba? Tulcea va 
avea la toamnă echipă în 
divizia B !

— Succes 1

în primăvară" — 
națională, pentru 
multe meciuri acasă și va fi 
nevoie de o extremă de me
serie".

Cel mai tăcut — sobrieta
te devenită proverbială — e 
Lupescu.

— Ce-ți dorești pentru ’71, 
Culai ?

— Să fie ca 1970! în plus, 
să luăm titlul de campioni.

— îmi place, ești modest 1!
— Eu zic că sînt lucid. 

Niciodată in ultimii ani n-am 
fost toți jucătorii laolaltă, în 
timpul iernii. Săptămînile de 
aici și turneul din Brazilia 
vor omogeniza, cred eu, în- 
tr-atît echipa, incit titlul de 
campioană nu ne poate scă
pa !

D. VL.

★
Sîntem gata de plecare- Lu

mina zilei s-a stins pe nesim
țite. La o aruncătură de băț, 
în șosea, un claxon țipă stri
dent, sfîșiind tăcerea. Colegul 
Macarschi „prinde" ultimele 
imagini...

Antrenamentul s-a sfîrșit. 
Asudați, plini de zăpadă, ra- 
pidiștii se întorc în hotel. 11 ■ 
zăresc pe antrenorul Cristes- 
cu. Pare mai bătrîn, mai adus 
din umeri, purtînd parcă în 
spate o povară nevăzută. 11 
întreb ce a fost jos în pădu
re, prin rîpe.

— Nimic! Ce să fie, am 
alergat ? 1

Atît. Nimic ieșit din comun. 
Nimic senzațional. Cobor spre 
șosea, realizînd — poate nu 
pentru prima oară — că a- 
cesta e marele farmec al 
Rapidului de astăzi: o echipă 
devenită tot mai serioasă, re
primind — discret, dar tena
ce — dramatismul, uneori 
ieftin, de altădată...

PETROLUL, DIN NOU ACASA
» 5 000 km parcurși cu

revelația turneului ♦

înapo
ia Plo-

autocarul • Tînărul-.. Unchiașu

Vacanfâ pină la 21 ianuarie

— Care e atmosfera găsi
tă de dv. în rîndurile jucă
torilor ? E' vorba de resem
nare ?

— De loc! Am explicat o- 
biectivele pentru retur. Toți 
membrii lotului au subscris 
că trebuie să facă eforturi 
și chiar sacrificii, subordo- 
nînd interesele personale ce
lor colective. Aceasta a și fost 
prinia condiție a colaborării 
noastre.

— Pe ziua de 6 ianuarie 
ați reluat pregătirile. Deci, 
pentru Progresul vacanța a 
însemnat cele două săptămîni 
de la Herculane. Ce v-ați 
propus pentru etapa urmă
toare ?

— După pregătirile din sa
lă, luni (n.r. azi) plecăm, pen
tru două săptămîni, la Slăni- 
cul Moldovei, pentru pregă
tire fizică, adaptare Ia efort, 
mărirea capacității de efort. 
Progresul a cedat aproape 
mereu spre finalurile de meci.

— Pe cine aveți ca se
cund ?

— Deocamdată, pe nimeni. 
Cred că se va rezolva și a- 
ceastă poveste. Am nevoie 
de un ajutor. Ne-am angajat 
într-o treabă serioasă. Avem 
in față o etapă grea pe care 
ne-am propus s-o trecem cu 
bine.

— Succes 1
...Și fostul internațional, 

Petre Moldoveanu, a străbă-

mersul său legănat,tut, cu
aleile parcului Progresul pen
tru a reveni în mijlocul ace
lor băieți în care și-a pus 
atîta încredere și speranță.

C. ALEXE

VASILE COPIL:..Tulceava avea 
la toamnă echipă în divizia B" I

Acum cîteva zile, l-am 
întîlnit pe culoarele F.R.F. pe 
Vasile Copil, fosta extremă

Echipa Petrolul s-a 
iat sîmbătă noaptea 
iești, din turneul întreprins in 
Grecia. în cursul dimineții de 
ieri am avut o convorbire cu 
antrenorul C. Cernăianu, care 
ne-a furnizat o serie de amă
nunte despre turneul echipei 
sale

— Cînd ați susținut ulti
mul meci ?

ln :iua de 6 ianuarie, la 
Patra, cu formația cu același 
nume. De această dată am 
fost nevoiți să părăsim tere-

Marele succes al tragerii speciale LOTO

a revelionului -1 ianuarie 1971
CCA. 20.000 PREMII

26 AUTOTURISME
PREMII OBIȘNUITE

2 PREMII DE CÎTE 100.000 LEI
132 EXCURSII PESTE HOTARE

lei ; O : 25,75 excursii în ITA
LIA ; P :
R.D.G. ; 1 
1000 lei fiecare;
premii a 500 lei fiecare ;
6939,60 premii a 60 lei fie
care.

: 55,75 excursii în
R: 42,50 premii a 

S : 99,95
T :

va-
2. l
3 icat.

cat. 4 : 
cat. 5 :

gerea I : NEGRUȚAC VLA
DIMIR din Ploiești și la cat. 
A extragerea a II-a : NÂS- 
TASESCU NICOLAE din 
București.

PREMII SUPLIMENTARE
CONSTANTIN CERNAlANU

Extragerea I: cat. 1 : 1 
riantă a 100.000 lei; cat. 
8,35 a 28.834 lei ;
46.25 a 5.206 lei
60.25 a 3.996 lei;
295,95 a 814 lei; cat. 6 : 647,85 
a 372 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
140.767 lei.

Extragerea a H-a : Cat. A : 
1,65 variante a 100.000 lei : 
cat. B : 8,10 a 35.773 lei ; cat. 
Ci 50,90 a 4.101 lei ; cat. D : 
61,55 a 3.392 lei; cat. E : 84,50 
a 2.471 lei ; cat. F: 166,20 a 
1.256 lei.

REPORT CATEGORIA A: 
43.763 lei.

Ambele extrageri ; cat. Z : 
2816 variante a 100 lei fie
care.

Cîștigători la cat. 1 extra*

Extragerile a III-a și a 
IV-a : cat. G i 2,75 variante : 
autoturisme FIAT 850 ; H : 
22,50 excursii în ITALIA ; 
1 : 51.55 excursii în R.D.G. : 
J : 110,40 premii a 1.000 lei 
fiecare; K : 187,25 premii a 
500 lei fiecare.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA

Ct> 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 2 ETAPA DIN lo IANUARIE 

1971

Fond de premii lei 267 228.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va tace astfel :
In Capitală inceplnd de la ÎS 

Ianuarie pînă la 25 februarie 1971.
In (ară de la 15 ianuarie la 25 

februarie 1971.

I. Fiorentina—Lanerossi X
ir. Foggia—Internazlonale X

III. Lazio—Varese X
IV. Milan—Bologna 1
V. Napoli—Cagliari 1

VI. Sampdoria—Juventus 1
VII. Torino—Roma 1

VIII. Verona—Catania X
IX. Casertana—Catanzaro X
X. Mantova—Monza X

XI. Modena—Bari 1
XII. Novara—A taianta 1

XIII. Perugia—Palermo 1

PREMII SPECIALE

Extragerea a V-a : Cat. M*: 
6,10 autoturisme DACIA 1300; 
N : 18,60 autoturisme con
form pros|;>".t plus diferența 
în numerar pînă la 57.700

nul învinși, la limită: 2—1. 
S-a jucat majoritatea timpului 
la poarta gazdelor, am ratat 
mari ocazii — Ciupitu (de două 
ori) și Grozea (o dată) au 
mis balonul în bară — 
n-am înscris decît un 
prin Giupitu, în min. 50.

— Cîte partide ați jucat?
— Cinci. Organizatorul tur

neului nostru, clubul Panse- 
raikos, din Seres, care îl are 
ca antienor pe llie Oană. ne-a 
primit foarte bine, oferin-

tri- 
dar 
gol,

du-ne prilejul de a vizita nu
meroase localități din Grecia. 
Ca un amănunt — am par
curs cu autoArul peste 5 000 
de km !

Cu toate că ne aflam după 
un sezon încărcat, am reușit 
să facem jocuri frumoase, 
aplaudate de public și apre
ciate de presa din Grecia.

— Ce .11“ ați aliniat în 
aceste meciuri ?

— Am căutat să folosesc pe 
toți jucătorii care au făcut de
plasarea- Am avut, totuși, o 
formulă de apărare: M. Io- 
nescu — Gruber, Bădin, Un
chiașu, N. lonescu, luhasz. 
Moraru (Crîngașu), iar linia 
de înaintare a fost diferită, 
intrebuințîndu-t alternativ pe 
Oprișan, Petruț, Dincuță, Ciu- 
pitu și Grozea. Dridea n-a ju
cat, deoarece nu este încă re
făcut complet și, din această 
cauză, a făcut doar antrena
mente ușoare-

Revelația turneului a fost 
fundașul central Unchiașu, în 
vîrstă de 19 ani, component al 
echipei noastre de tineret.

— Și-acum, ce prevede 
programul dv.?

— Jucătorii au intrat în 
concediu pînă în ziua de 21 
ianuarie. Apoi, după vizita 
medicală, care va avea loc în 
22 și 23 ianuarie, ne vom 
muta cartierul general de pre
gătire la Sinaia pentru o 
scurtă perioadă. Deci, de as
tăzi am intrat în vacanță...

— V-o dorim cît mai plă
cută '

P. VINTILA



CÂMPIONATIII de handbal masculin
(Urmare din pag. 1)

V. Sidea și V. Pelenghian 
(ambii din București).

DINAMO BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 12—9 
(4—5). Jucînci foarte curajos 
și avînd în Anca un portar 
și astăzi în formă excelentă 
(a apărat două contraatacuri), 
handbaliștii de la Voința au 
reușit să țină multă vteme 
în șah redutabila formație di- 
namovistă.

Este de menționat faptul că 
la scorul de 4—3 pentru Vo
ința (min. 18), portarul Penu 
de la Dinamo a fost înlocuit 
cu tînăru! Keil, care a dat 
deplină satisfacție. Au marcat 
Bota 4. Dan Marin 3, Licit 2. 
Samungi, Coman și Moldovan
— pentru Dinamo București, 
Fabian 3, Anghel 2, D. Po
pescu 2, Mureșan și Nițescu
— pentru Voința. Au condus
I. Ionescu și Gh. Popescu 
(ambii din București).

UNIVERSITATEA cluj— 
ȘTIINȚA LOVRIN 17—16 
(11—7). Așa cum era de aș
teptat, partida a fost domi
nată de studenții clujeni, 
care au condus la început la 
diferențe apreciabile : 5—0
în min. 14, 8—3 în min. 20.

CAMPIOANELE DE HANDBAL 

ALE ROMÂNIEI iN C.C.E.
în ceea ce privește partici

parea campioanelor României 
la actuala ediție a Cupei 
campionilor europeni la 
handbal aducem următoarele 
precizări :

STEAUA va juca in sfertu
rile de finală cu Bellas 
Stockholm la 22 ianuarie la

ZĂPADĂ PUȚINĂ, MULTI CONCURENȚI ÎN COMPETIȚIILE
INAUGURALE ALE SEZONULUI DE SCHI

APROAPE 100 
DE CONCURENȚI 

LA SLALOMUL SPECIAL

SINAIA, 10 (prin telefon). 
Un vînt puternic s-a dezlăn
țuit duminică peste Bucegi, 
creînd dificultăți schiorilor 
adunați sub panta mare a 
Văii lui Carp pentru a lua 
parte la concursul inaugural 
al sezonului de schi. Zăpada, 
puțină și înghețată, a fost în 
schimb potrivită pentru cursa 
de slalom special. Organiza
torii au ținut însă seama de 
furia vîntului și nu au pus 
decît 45 de porți pe terasele 
Carpului Mic, pe care seniorii 
le-au parcurs în două manșe 
iar juniorii și fetele într-una 
singură (separate). Dincolo 
de rezultate, este îmbucurător 
faptul că la startul concursu
lui au fost prezenți 94 de 
schiori și schioare și că 54 
din ei au fost juniori, aflați 
în ultima zi de vacanță. 
Pentru echilibrarea întreceri
lor s-au constituit doar trei 
categorii, junioarele partici- 
pînd la concurs la un loc 
cu senioarele. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate: SE
NIORI : 1. Dan Cristea (Di
namo Brașov) 70,6 (37,5—33,1),
2. Gh. Vulpe (Din. Bv.) 73,5 
(39,8—33,7), 3, Marin Focșe- 
neanu (C.S. Sinaia) 75,1 (38,8
— 36,3), 4. Ion Bobiț (Din. 
Bv.) 77,2 (40,3—36,9), 5. Cezar 
Dinu (C.S. Sinaia) 83,0 (43,5
— 39,5), 6. Nicolae Dăscăles- 
cu (A.S.A. Brașov) 83,9 (45,2
— 38,7); FETE : 1. Elena Nea-
goe (Caraimanul Bușteni) 51.0, 
2. Ioana Bîrsan (Viitorul Bra
sov) 53,7, 3. Nela Simion
(S.S.E. Predeal) 61,0, 4. Nuți 
Degeratu (S.S.E. Pred.) 72,8, 
5. Minodora Zerman (S.S.E. 
Pred.) 74,0, 6. Carmen Ena-

Din nou victorie românească 
la băieți

(Urmare din pag. 1)
(schi, bocanci, bețe) incompa
rabil inferioare, ceea ce pe 
plan tehnic reprezintă un 
handicap insurmontabil. Este 
de asemenea adevărat, capri
ciile acestei ierni au pulveri
zat toate proiectele de pre
gătire și antrenamente, struc
turate metodic pentru schio
rii noștri, ceea ce face ca, 
deocamdată, ei să nu se afle 
în cea mai bună formă.

REZULTATE TEHNICE : 
slalom special fete: 1. Alen

La reluare însă, socotindu-se 
probabil prea devreme în
vingători și întîlinind la e- 
chipa adversă o rezistență 
ceva mai mare decît în pri
mele 30 de minute, clujenii 
și-au pierdut repede ritmul 
și direcția porții, fiind sur
prinzător egalați în min. 39; 
11—11.

în ultimele trei minute 
ale partidei, Universitatea 
Cluj a luat pentru prima oară 
conducerea : 16—15. Deși în 
inferioritate numerică, Știin
ța Lovrin a reușit, totuși, să 
egaleze cu 60 de secunde îna
inte de final, însă Schmidt a 
adus victoria formației clu
jene, atunci cînd acele cro- 
nometrului mai arătau doar 
15 secunde de joc. O remar
că pentru portarul Weichandt 
de la Știința Lovrin, care a 
blocat cu siguranță uimitoa
re șuturi năpraznice ale clu
jenilor. Au înscris Schmidt 
5, Schobel 4, Tudosie 4, Pan- 
țîru 3 și Stuparu — pentru 
Universitatea Cluj, Lambre
cht 6, Riegelmayer 3, Con- 
stantinescu 4, Zamflrache. 
Românu și Cucerk — pentru 
Știința Lovrin. Au condus 
D. Racoveanu și T. Curelea 
(ambii din București).

Stockholm și la 4 februarie 
la București ;

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA, campioană feminină, 
va susține întîlnirea din sfer
turile de finală cu H. G. Co
penhaga la 17 ianuarie la 
Timișoara și — probabil — 
la 3 februarie la Copenhaga.

che (Caraimanul Bușteni) 
75,1 ; JUNIORI : 1. Alex. Bog
dan (C.S. Sinaia) 37,7, 2.-3.
Sorin Adăscâliței (St. r. Bv.) 
și Marian Burchi (C.S. Sinaia) 
40,4, 4. Florin Cașcaval (Vii
torul Bv.) 41,5, 5. Petre Soia 
(Din. Bv.) 42,5, 6. Adrian
Stroescu (S.S.E. Pred.) 42,8.

91 DE PARTICIPANT!
LA CURSELE DE FOND
Tot în Bucegi, dar în jurul 

cabanei Cuibul Dorului de pe 
Păduchiosul, s-a disputat 
concursul inaugural al fon- 
diștilor. Ei au alergat pe o 
buclă de 2,5 km, cu foarte 
mult urcuș, ceea ce explică 
timpii realizați. Zăpada în
ghețată a favorizat însă , alu
necarea și nu a pus proble
me delicate pentru ceruit. La 
startul probelor s-au prezen
tat 91 de concurenți, o cifră 
îmbucurătoare, mai ales prin 
faptul că majoritatea au con- 
stituit-o și aici juniorii și ju
nioarele. De altfel, pentru a 
le da posibilitate junioarelor 
din lotul național care se 
pregătesc pentru campionate
le europene să-și verifice for
țele într-o cursă de 5 km, ele 
au luat startul alături de se
nioare. Și au reușit să lupte 
de la egal cu ele. De regretat 
faptul că fondiștii clubului 
A.S.A. Brașov, aflați în Bu
cegi, nu s-au prezentat la 
start. Aceasta în timp ce fon
diștii aflați în pregătire la 
Poiana Brașovului au venit, 

. făcînd deplasarea chiar în 
dimineața curselor. Iată re
zultatele tehnice ale curselor 
de fond : JUNIOARE 3 Km:
1. Marcela Bădescu (Tracto
rul Bv.) 14,54, 2. Judith Gal 
(S.S.M. Ciuc) 15,32, 3. Julia
na Bemega (S.S.M. Ciuc) 15,43, 
4. Dalila Cristescu (A.S. Azu- 

ka Tucilova (Slavia Tehnika 
Brno) 87,2 s; 2. Vita Kan- 
tova (S) 89,1 s ; 3. Ioana Belu 
(Politehnica Brașov) 91,2 s ; 
4. Daniela Munteanu (P) 92,6 
s; 5. Milena Bercikova (S) 
94,5 s ; 6. Ghizela Mores (P) 
97,0 s ; slalom special băieți :
1. Nicolae Crețoi (P) 104,7 s ;
2. Vaier Alexandrescu (I .E.F,S.
Buc.) 106,2 s; 3. Vladislav
Konstaky (S) 108,2 s; 4. Dan 
Rembeciu (P) 111,4 s ; 5. Ni
colae Stinghe (P) 112,7 s ; 6. 
loan Bogdan (I.E.S.F.) 114,4 s.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI—POLITEHNICA TI
MIȘOARA 18—10 (9—5). Lip
siți de aportul lui Guneș, ac
cidentat în partida de s'imbă- 
tă, timișorenii au rezistat rit
mului foarte rapid impus de 
bucureșteni doar primele 20 
de minute. în acest interval 
am asistat la o întîlnire di
namică, abundentă în faze 
spectaculoase, multe dintre 
ele încheiate cu goluri inge
nios. realizate. în finalul pri
mei reprize și mai ales in 
repriza secundă, handbaliștii 
de la Universitatea au reușit 
să se detașeze pe fondul unui 
joc agresiv în apărare și 
foarte activ în atac. Au mar
cat Stef 4, Chicid 3, Schu
mann 3, Voinea 3, Cosma 2, 
Bădău, Costache II și Traian 
Gabriel — pentru Universi
tatea, Cîrlan 4, Sendler 3, 
Sauer, Paraschiv și Pintea— 
pentru Politehnica Timișoara. 
Au arbitrat D. Purică și V. 
Erhan (ambii din București).

STEAUA — SPORT CLUB 
BACAU 17—9 (9—4). Au
marcat: Stocki 4, Speck 3, 
Gațu 3. Birtolom 3, Cristian 
2, Gruia 2 — pentru Steaua, 
Botin 3. Ostache 2, Bulibașa 
2, Cervenka și Georgevici 
pentru Sport Club Bacău. Au 
arbitrat C. Căpățină și T. 
Ene (ambii din Buzău).

După 12 etape, clasamentul 
campionatului masculin de 
handbal — divizia A — aratd 
astfel :

1. STEAUA 19 p ; 2. Dinamo 
București 19 p ; 3. Universita
tea București 17 p ; 4. Uni
versitatea Cluj 12 p ; 5. Sport 
Club Bacău 11 p ; 6. Politeh
nica Timișoara 11 p; 7. Vo
ința București 10 p ; 8. Poli
tehnica Galați 9 p; 9. Di
namo Brașov 7 p ; 10. Știința 
Lovrin 5 p.

Dan Cristea (Dinamo Brașov) 
cîștigâtor al slalomului din 

Bucegi 

ga) 15,44, 5. Maria Peteu (A.S. 
Azuga) 16,03, 6. Cornelia Pin- 
toiu (A.S. Azuga) 16,05; JU
NIORI 5 KM: 1. Șt. Urs 
(Tractorul Bv.) 24,45, 2.. Cor
nel Mîndruș (C.S. Sinaia)
25.17, 3. Sergiu Voina (Carai- 
manul Bușteni) 25,52, 4. Ma
rian Deleanu (Asoc. Azuga) 
25,54, 5.-6. Gh. Kerezi (S.S.M. 
Ciuc) și. Vasile Rucăreanu 
(Dinamo Bv.) 25,58; SENIOA
RE 5 KM: 1. Marcela Leam- 
pă (Dinamo Bv.) 26,54, 2. Ele
na Besa (Dinamo Bv.) 27,05,
3. Rodica Clinciu (Tractorul 
Bv.) 28,00, 4. Lucia Barabaș 
(Tractorul Bv.) 28,27, 5. Itl- 
liana Pașa (S.S.V. Dornei)
29.18, 6. Hajnal Latzco (S.S.
Gheorghieni) 29,38; SțNFORI 
10 KM : 1. Gh. Bădescu (Di
namo Bv.) 49,18, 2. I. Oltea- 
nu (Dinamo Bv.) 50,05, 3. N. 
Sumedrea (Inst. Ped. Oradea) 
50,14, 4. C. Șovăială (Dina
mo Bv.) 50,20, 5. Iosif Urs
(Dinamo Bv.) 51,32, 6. I. Du- 
du (l.E.F.S. Buc.) 52,05.

CE REZULTATE VOR OBȚINE CAMPIONII
OLIMPICI DIN 1972?

ECHIPA R. P. CHINEZE INVITATĂ 
LA C.M. DE TENIS DE MASĂ

MtlNCHEN 10 (Agerpres).
— Un creier electronic, „ali
mentat" cu rezultatele obți
nute la toate edițiile Jocuri
lor Olimpice (începînd din 
anul 1896) a calculat cele mai 
bune 31 performanțe atletice 
ce vor fi realizate la... Olim
piada de la Miinchen din a- 
nul 1972. Specialiștii vest-ger- 
mani care au pus la punct 
acest sistem de pronosticuri 
au precizat că ordinatorul ar 
putea să greșească și el și că 
aparatul nu a reușit nici de 
cum să stabilească și numele 
viitorilor campioni olimpici. 
Iată o parte din aceste pro
nosticuri : 100 m plat bărbați:
9.9 p ; 100 m plat femei:
10.9 ; 800 m plat bărbați :
1:42,7 ; 800 m plat femei : 
2:00,8; 5 000 m; bărbați:
13:48,7; 10 000 m: 28:18.9;
săritura în înălțime bărbați :

PRIMA VICTIMĂ 
A ANULUI 

LA AUTOMOBILISM
Ieri, în cursa de 1 000 km care 

a avut Ioc la Buenos Aires, auto
mobilistul italian Ignacio Ciunti 
și-a pierdut viața. In cel de-ai 
35-lea tur, Ignacio Giunti, do
rind să-și depășească adversa
rul (concurentul francez Jean 
Pierre Bel+oise), a intrat în ma
șina acestuia. Automobilul iui 
a luat foc, în timp ce bo
lidul lui Beltoise nu a suferit de
cît mici avarii.

Floth-Bader (R.F.G-) campioni ai Europei 
la bob 2 persoane

I. Panțuru scos din concurs de o defecțiune tehnică
KONIGSSEF, 10 (prin telefon). 

Astăzi s-au disputat pe pîrtia ar
tificială de săniuțe din localitate, 
manșele 3 și 4 din cadrul campio
natului european de bob 2 per
soane Cursele au debutat cu două 
surprize neplăcute și pentru orga
nizatori și pentru noi. In manșa 
pilot pe care au efectuat-o concu- 
renții Ion Panțuru și Jorj Carne 
(Spania II) au suferit defecțiuni 
tehnice la boburile lor, defecțiuni 
care nu au putut fi remediate 
jpînă la ora startului,- ceea ce a 
făcut ca cele două echipaje să 
iasă din cursă.

La startul ultimelor două manșe 
s-au prezentat, deci, astăzi, numai 
29 de echipaje, toate terminînd în
trecerea.

Pornit cu nr. 17. primul echioaj 
al R. F, a Germaniei (Horst Floth 
—Pepl ,B$der). a reușit s$ efectueze 
în manșa a 3-a o cursă senzațio
nală si să coboare sub 43 secunde, 
stabilind un nou și valoros record 
al pîrtiei : 42.16. El a luat astfel 
conducerea șl, deși în manșa a 
4-a n-a mal realizat decît 43.50. 
fiind întrecut de echipajele Aus
triei II și IIT, a reușit să termine 
pe primul loc șl să cîștlge titlul 
de campion al Europei. Echipajul 
elvețian Hans Candrian — Erich 
Scharer, care conducea după pri
mele manșe, a terminat pe locul 
secund, medalia de bronz revenind 
celui de-al treilea echipaj . al 
gazdelor, care a reușit să recu
pereze cele 10 sutimi care îl des
părțea de Austria II și să mal 
cîștlge 9. De remarcat că, dună 
patru manșe, primii’ 4 clasați se 
Înșiră pe 95 de sutimi de secundă.

După defecțiunea tehnică suferită

ÎNHUMAREA LUI

SONNY LISTON

Ieri, la Las Vegas, a fost 
înhumat fostul campion mon
dial de box la categoria grea, 
sportivul negru Sonny Liston. 
Cercetările făcute în urma 
morții sale misterioase , n-au 
scos la iveală nimic deose
bit. Poliția din Las Vegas a 
stabilit că moartea s-a pro
dus în urma consumării unor 
mari doze de stupefiante.

La înhumare au participat 
numeroase celebrități, printre 
care fostul campion mondial 
de box Joe Louis, cîntărețele 
de muzică ușoară Ella Fitzge
rald și Doris Day.

2,28 m; săritura în înălțime 
femei : 1,98 m ; săritura în 
lungime bărbați : 8,20 m (la 
Ciudad de Mexico — 8,90 m); 
săritura în lungime femei ; 
6,98 m ; triplu salt : 17,52 m; 
arțiricarea discului femei: 
64,26 m ; aruncarea suliței 
femei : 64,09 ■ m ; maraton 
2h 05:44,3.

Pe gheafâ și pe zăpadă
Schi (alpin) la Oberstaufen 
și Madonna di Campiglio
Confirmînd pronosticurile, 

campioana franceză Michele 
Jacot a terminat învingătoa
re și în proba de slalom spe
cial din cadrul concursului 
internațional de schi desfă
șurat la Oberstaufen (R.F. a 
Germaniei). Ea a fost crono
metrată în cele două manșe 
cu timpul de 96,25 (48,06/
100 plus 48,19/100), fiind ur
mată de Gertrud" Gabl- (Aus
tria) — 98,86, Jocelyne Perillat 
(Franța) — 99,91, Isabelle 
Mir (Franța) — 100,54 etc.

în urma acestor rezultate, 
în clasamentul „Cupei Mon
diale" continuă să conducă 
Annemarie Proell (Austria) 
cu 72 p, urmată Ia numai un 
punct de Michele Jacot 
(Frănța) — 71 p, Franțoise 
Macchi (Franța).— 65 p, Isa
belle Mir (Franța) — 59 p.

de Panțuru, sarcina de a reprezenta 
bobul nostru a revenit Iul Dragoș 
Panaltescu și Nicolae Stavrache, 
debutanțl 5n campionatele euro
pene și printre cel mai tineri con
ducători. El au realizat coboriri 
mulțumitoare (Panaltescu 44.51 și 
44,47 ; Stavrache 45.01 și 44,89), 
terminînd întrecerea pe locurile 18 
și. respectiv, 21. Menționăm că 
italienii au fost prezenți la K<5- 
nigssee cu trei echipaje de tineret, 
cel mal buni piloți al lor pregă- 
tindu-se In acest timp la Cervlnla 
pentru campionatele mondiale 
care urmează să se dispute in 
ultima săptămtnă a lunii.

Iată acum rezultatele tehnica 
complete de la Konlgssee : 1,
R.F.G. I (Hors Floth — Pepl Ba
der) 2:54,0 (43.32—44,37—42,16—13,50);
2. ELVEȚIA HI (Hans Candrian — 
Erich Scharer) 2:54,66 (44.11—43,28 
-43,56-43,71) ; 3. R.F.G. III (Wolf
gang Zlmmerer — Peter Utzschnei- 
der) 2:54,91 (44.01—43,72—43.36—
43.82) ; 4. AUSTRIA II (Herbert 
Gruber — Josef Oberhauser) 
2:55,00; 5. AUSTRIA III (Max Kal- 
tenberger — Fritz Spyrling 
2:55,51 ; 6. R.F.G. IV (Ferdinand 
Probst — Udo Quick) 2:55,71.

CONCURSUL ATLETIC DE SALĂ 

DE LA COLLEGE PARK

TOKIO 10 (Agerpres). — 
Președintele Federației de 
tenis de masă a Japoniei, 
Koji Goto, a reafirmat pozi
ția forurilor sportive nipone 
de a depune toate eforturile 
pentru ca echipele R.P. Chi
neze să participe la cea de-a 
3l-a ediție a Campionatelor 
mondiale de tenis de masă

Gertrud Gabl (Austria) — 47 
p etc.

Proba masculină de slalom 
uriaș din cadrul concursului 
internațional de schi de la 
Madonna di Campiglio (Ita
lia) s-a încheiat cu victoria 
sportivului francez Henri 
Duvillard, care a realizat 
timpul total de 3:35,27. Pe 
locul secund s-a clasat com
patriotul său Patrick Russel — 
3:36,12, urmat de italianul

LONDRA 10 (Agerpres). 
— După cuin s-a anunțat, 
la recenta reuniune olim
pică de la Londra, s-a ho- 
tărit reexaminarea cazului 
celor 10 schiori suspendați 
(sub acuzația de profesio
nism) și acceptarea lor ca 
participant! la viitoarele 
Jocuri Olimpice de la Sap
poro. Președintele Federa
ției internaționale de schi. 
Marc Hodler, a precizat 
insă la o conferință de 
presă că „potrivit noului 
regulament schiorii dove
diți de acum înainte că 
au primit sume de bani 
pentru a participa Ia con
cursuri internaționale vor 
fi descalificați definitiv".

Gustavo Thoeni — 3:36,72,
austriacul Karl Schranz — 
3:36,81.

Pe trambulinele de la Maribor 
și Sapporo

Pe trambulina' de la Mari
bor (Iugoslavia) s-a disputat 
un concurs internațional de 
sărituri cu schiurile în care 
victoria a revenit iugoslavu
lui Ludvig Zajc, cu 221,4 p 
(cele mai bune sărituri ale 
sale au măsurat 72 m și 69,5 
m). Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine : Rein- 
chold Bachler (Austria) — 
215 p, Janez Demsar (Iugo
slavia) — 208,4 p.

Concursul de la Sapporo a 
fost cîștigat de schiorul japo
nez Yukio Kasaya cu 245,7 p. 
Cea mai lungă săritură a sa 
a măsurat 112,5 m, perfor
manță ce constituie un nou 
record al trambulinei.

ce vor avea loc anul acesta 
între 23 aprilie și 7 mai în 
orașul Nagoya. K. Goto a de
clarat că invitația oficială de 
participare va fi trimisă fede
rației RP. Chineze și nu ce
lei din Taiwan, aceasta din 
urmă nefiind afiliată la Fe
derația internațională de spe
cialitate.

Valeri Muratov —
39,5 pe 500 m

Membrii lotului masculin 
de patinaj viteză al U.R.S.S. 
s-au întrecut într-un nou 
concurs pe pista patinoarului 
de la Alma Ata. Performerul 
competiției a fost campionul 
mondial Valeri Muratov, cro
nometrat pe distanța de 500 
m în 39,5. Pe locul secund 
s-a clasat Anatoli Lepeșkin 
— 40,0. In proba de 1 000 m, 
victoria a revenit lui Ghe- 
nadi Skuvortov în 1:23,7, iar 
la 1 500 m, primul Ioc a fost 
ocupat de Valeri Troițki cu 
timpul de 2:07,7, Aleksandr 
Cekulaev a terminat învingă
tor în proba de 5 000 m cu 
timpul de 7:48,8.

• Proba de 500 m din ca
drul concursului internațio
nal de patinaj viteză, desfă
șurat la Skien (Norvegia), a 
revenit cunoscutului campion 
suedez Goran Claeson, crono
metrat în 41,9. Olandezul 
Ard Schenk a ecupat locul 
secund în 41,9.

„Star Cup" la hochei
Turneul de hochei pe ghea

ță „Star Cup“ s-a încheiat la 
Stockholm cu succesul echipei 
suedeze Brynaes, care a tota
lizat 8 p din 10 posibile. Au 
urmat în clasament forma-
țiile Froelunde (Suedia) — 7 
p, Himik Voskresensk 
(U.R.S.S.) — 6 p, Sparta Pra- 
ga — 4 p etc.

• Selecționata de hochei
pe gheață a R.F. a Germa
niei a întîlnit la Tokio repre
zentativa Japoniei. Oaspeții 
au terminat învingători cu 
scorul de 7—0 (3—0, 3—0,
1—0). Intr-un meci anterior, 
echipa vest-germană fusese 
învinsă cu 5—1 de către for
mația Seibu din Tokio.

Schi (fond) la Lake Placid
• Cursa de 15 km din ca

drul concursului internațional 
de schi fond de la Lake Pla
cid a fost cîștigată de spor
tivul norvegian Odd Martin
sen. El a realizat timpul de 
50:36,98. La startul cursei au 
fost prezenți 52 de concurenți, 
dintre care 5 au abandonat-

■

(Urmare din pag. 1)
73—68), era de așteptat ca 
Steaua să fi luat toate mă
surile și să învingă fără emo
ții. Cînd colo, ce să vezi, lu
crurile s-au petrecut pe dos. 
Cel mai bine pregătiți s-au 
dovedit giuleștenii, care au 
condus to.t timpul și au în
vins cu 70—61. Atacurile po
ziționale lungi au fost per
manent alternate cu contra
atacuri. aruncări de la dis
tanță și pătrunderi indivi
duale ; Tursugian s-a dove
dit, ca de obicei, sufletul e- 
chipei și stîlpul apărării, în 
vreme ce Ivan, Stănescu. 
Predulea, Cr. Popescu și Vlă- 
descu au țintit coșul cu mul
tă precizie. Militarii s-au zbă
tut mult, dar fără prea mare 
folos pentru că eforturile lor 
nu erau organizate, astfel că 
au putut fi ținuți cu ușurin
ță la distanță de 5—6 coșuri. 
In sfîrșit, referitor tot la 
ziua de sîmbătă, sîntem obli
gați să amintim de cîteva 
aspecte neplăcute. Așa, de 
pildă, jucătorul Aurel Po- 
povici (Farul) a ținut să-și 
manifeste în mod necuviin

cios părerea asupra arbitra
jului, motiv pentru care a 
fost invitat să părăsească sala 
și va fi suspendat. Curioasă 
apare și atitudinea antreno
rului Mihai Nedef (l.E.F.S.). 
Din cauza încălzirii necores-

REZULTATE TEHNICE

Universitatea Timișoara — 
Universitatea Cluj 80—63 
(34—30)

Steaua — Dinamo 
78—76 (38—34)

l.E.F.S. — Politehnica 
Brașov 75—55 (36—26)

Rapid — Farul Constan
ța 86—42 (56—20), Politeh
nica Galați — Politehnica 
Cluj 78—67 (36—32), Poli
tehnica București — I.C.H.F. 
65-58 (36—31).

punzătoare, echipa sa a în
ceput sub orice critică par
tida cu Politehnica București 
și, drept consecință, elevii 
Stelei Rusu aveau în min. 5 
un avans de 15 puncte, 17—2. 
în plus, pe parcurs l.E.F.S. 
a ratat 15 aruncări libere (8 

în ultimele minute). Și totuși, 
antrenorul Nedef a motivat 
înfrîngerea prin greșelile ar
bitrilor. Este drept că I. 
Krasznay și I. Știrbu nu eu 
fost prea inspirați, dar de 
aici și pînă a-i scoate țapi 
ispășitori este cale lungă.

★
Duminică dimineață Uni

versitatea Timișoara și-a în
cheiat neînv.nsă turneul (ea 
de altfel și Politehnica Bucu
rești și Rapid) depășind pe 
„U“ Cluj.

A urmat tradiționalul 
derby Steaua — Dinamo care 
nu s-a dezmințit ca îndîrjlre, 
nervozitate și eh iar gesturi 
nesportive (incalificabilă ati
tudinea lui FI. Niculescu de 
la Steaua, care, pe tușă fiind 
în ultimele 3 minute, a arun
cat mingea în calea lui Albu 
aflat Pe contraatac). Steaua 
s-a prezentat de parcă ar fi 
fost altă echipă decît cea cu 
o seară înainte, avînd în per
manență inițiativa, dinamo- 
viștii izbutind să se apropie 
doar spre sfîrșit. Aceștia au 
manifestat o vădită obosea
lă fizică, ceea ce a influențat 
randamentul lor. Au arbitrat 

foarte bine I. Petruțiu și G. 
Chlraleu.

I
Reuniunea de închidere a 

turneului din localitate a 
adus favoritelor succesul 
scontat. Mai disputată a fost 
întrecerea dintre echipele 
bucureștene Politehnica și 
I.C.H.F. în care scorul putea 
fi mai strîns dacă baschetba- 
liștii de la I.C.H.F. nu ar 
fi ratat multe ocazii, unele 
dintre ele chiar foarte clare. 
Așa, însă, studenții s-au im
pus prin jocul lor activ, în 
viteză, obținînd o victorie 
care îi menține în lupta pen
tru titlu.

CLASAMENTUL după 19 
etape: 1. Dinamo 36 p, 2. 
Politehnica București 34 p, 
3—4. Universitatea Timișoara 
și Steaua 32 p, 5. Rapid 30 
p, 6—7. Universitatea Cluj 
și Politehnica Galați 29 p, 8. 
I C.H.F. 28 p, 9. l.E.F.S. 26 p. 
10, Politehnica Cluj 23 p, 11. 
Politehnica Brașov 22 p, 12. 
Farul 21 p.

Iată-l în plină cursă pe Hen
ri Duvillard (Franța), în pro
ba de slalom uriaș pe care 
a cîștigăt-o ieri la Madonna 

di Campiglio

Telefoto : A.P.—Agerpres

CAMPIONATE, INTILNIRI AMICALE
ITALIA : meciuri importante

Etapa a XIII-a din campionatul 
italian a programat cîteva întîl- 
nirl cheie. La Milano, pe San 
Slro, Milan a întrecut greu pe 
Bologna (2—1) cu Un gol discuta
bil marcat cu mina de Pratl. La 
Napoli, un alt derby: echipa lo
cală a învins la limită pe Ca
gliari. iar la Genova s-a înregis
trat surpriza etapei, unde S.amp- 
doria a dispus de Juventus. De 
remarcat că în această etapă nici 
una din formațiile gazdă nu a 
fost învinsă. Iată rezultatele șl 
autorii golurilor : Fiorentina — 
Lanerossi Vicenza 0—0j Foggia — 
Internazionale 1—1- (Bonlnsegna 
pentru Inter șl Blgon pentru 
gazde), Lazio — Varese 9—0; Mi
lan — Bologna 2—1 (Rognonl și 
Pratt pentru Milan, respectiv Sa- 
voldi); Napoli — Cagliari 1—0 
(Altafini); Sampdoria — Juventus 
2—0 (Salvi șl Cristin); Torino — 
Roma 4—0 (Pulicl, Rampanti șl 
Sala 2); Verona — Catania 1—1

în concursul atletic de sală 
de la College Park (Mary
land), Tom Ruden a cîștigat 
cUrsa de 880 yarzi cu un timp 
bun : 1:48,5. în proba de 60 
yarzi garduri, cunoscutul re
cordman Willie Davenport a 
fost cronmetrat în 7,0 s. Pro
ba de săritură în înălțime a

(Mascettj pentru Verona, respec
tiv Tentorio din 11 m):

Clasament
1. Milan 13 8 5 0 27—9 21
2. Napoli 13 8 4 1 18—5 20

3. Internazionale 17 p. 4. Ca
gliari 16 p, 5. Bologna 15 p. 6—9. 
Roma, Juventus, Foggia șl Torino 
cite 13 p etc.

in clasamentul golgeterilor con
tinuă să conducă Savoldl (Bo
logna) cu 12 goluri, urmat de 
Boninsegna (Inter) 11 g, Prati 
(Milan) 10 g, VUla (MUan) și 
Domenghinl (Cagliari) cite 6 g 
etc

Cesare TRENTINI

ANGLIA:
Leeds învinsă do Tottenham
După 25 de etape în campiona

tul englez conduce echipa, Leeds 
United cu 39 p, urmată de Arse
nal Londra — 38 p (un joc mal 

revenit lui Rene Jourdan cu 
2,13 m. Cu un rezultat mo
dest s-a încheiat proba de 
săritură cu prăjina, cîștigată 
de Scott Hurley, cu 4,90 tn. 
Campionul olimpic al probei, 
Bob Seagren, a deziluzionat, 
ieșind din concurs la înălți
mea de 4,72 m.

pu(in). Rezultatele etapei : Arse
nal — West Ham United 2—0; 
Burnley — Everton 2—2; Man
chester United — Chelsea 2—1; 
Coventry — Ipswich 1—0; Wolver
hampton — Derby 2—1; Totten
ham — Leeds 2—1: Liverpool — 
Blackpool 2—2; Manchester City 
— Crystal Palace 1—0; Stoke — 
Newcastle 2—0; Southampton — 
Huddersfield 1—0; Nottingham — 
W.B. Albion 1-0.

MECIURI AMICALE
• Continuîndu-șj turneul în 

America de Sud, formația vest- 
germană F.C. Kdln a jucat la 
Montevideo cu echipa Nacional, 
pe care a învins-o cu scorul de 
2—1 (1—1). Au marcat LOhr, Rupi, 
respectiv Artime.
• La Abidjan întîlnirea dintre 

reprezentativa Coastei de Fildeș și 
selecționata oUmplcă a R.F. a 
Germaniei a revenit fotbaliștilor 
vest-germanl cu 1—0 (o—o, prin 
golul marcat de Nickel în minu
tul 59.
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